Aprobat Director,
Prof. Mihael Mihalcea

Nr. …......…..…………………………

CERERE DE ÎNSCRIERE
în clasa a IX-a liceu, învăţământ de zi
Subsemnatul( a) …….....................……....………………………………………….……………………, părinte
al elevului(ei) ……….……………………………………..........................……………………………, absolvent(ă) al/a
clasei a VIII-a la …………………………..............................………….……………………….…, solicit înscrierea
fiului meu/fiicei mele, în clasa a IX-a, an școlar 2022-2023, filiera teoretică, profil REAL,
specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, la Liceul Teoretic „Lucian

Blaga” în urma repartizării computerizate cu media de admitere …….................
Limbi străine studiate în gimnaziu: 1. …………….........................................………..
2. ………………...........................................…….
Am luat la cunoştinţă că în liceu se vor studia limbile străine: engleză şi franceză.
Doresc ca fiul meu/fiica mea să studieze în clasa a IX-a disciplina opţională:


Chimie – aprofundare;



Fizică – aprofundare;

Date elev:
Nume și prenume: ………………….........................................……………………….
Adresa: ………………..............................................………………………………………………………………………….
……………………….................................................…………………………………………………………………………….

Data nașterii: ……………………………………..
CNP ……………………………………………………..
Telefon: …….....……….....…………………….............
E-mail: …………......................………………….......................

Date părinți:
Tata
Nume şi prenume: …………………………………………….
Telefon: ………………………………................
Mama:
Nume şi prenume: …………………………………………….
Telefon: ………………………………...............

E-mail pentru comunicarea între şcoală şi familie: …………………………….........

Odată cu prezenta cerere depun dosarul personal al elevului care conţine următoarele acte:
1. Cerere de înscriere (modelul prezentat)
2. Copie a certificatului de naştere – elev;
3. Copie a cărţii de identitate (dacă este cazul) – elev;
4. Adeverinţa cu notele şi media generala obţinute la Evaluarea Naţională în clasa a VIII-a,
eliberată de unitatea şcolară la care fiul (fiica) mea a absolvit clasa a VIII-a – original;
5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) - original;
6. Fişa medicală – original;
7. Copie a cărţilor de identitate părinţi;
8. Contract educaţional cu şcoala (se completază la înscriere);
9. O fotografie tip buletin pentru carnetul de elev.
Toate documentele vor fi introduse într-o folie de plastic.

Data ……….......………………
Semnătura elev ………............………….

Semnătura părinte …………..........………

Declarație-Acord
Subsemnata/ul, .............................................................................................................................. , cu domiciliu în
localitatea ..............................................., județul/sectorul ............................. str. ...................................., nr. ..............,
bl.

..................,

sc.

................,

......................................................,

ap.

.....................,

părinte al minorului/minorei

născut/ă la data de ................................, declar că

...................................................

□

avem /

□

nu avem

custodie comună asupra copilului.

□ Dovedesc că am custodia exclusivă a copilului dovedită prin următorul document .................
..............................................................................................................................................................................................................

□ Declar că ambii părinți suntem de acord cu înscrierea copilului la Liceul Teoretic
„Lucian Blaga”.
Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292
din Codul Penal.
De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și ale fiului/fiicei mele să fie
prelucrate în vederea înmatriculării la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, cu respectarea prevederilor
legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Declarant: Numele și prenumele ..........................................................................
Semnătura: .....................................
Data: ....................................

