
             

Liceu  

 

 

    

DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

  

 Subsemnatul __________________________________________, CNP ___________________________, 

născut la data de _________________________,  în localitatea _________________________________________, 

judeţul ________________________________, naţionalitatea _________________________________________, 

apartenenţa religioasă ______________________domiciliat în localitatea ________________________________, 

strada ___________________________________, nr. _______, bloc ________, scara _________, apart. _______, 

fiul lui (numele şi prenumele tatălui) ___________________________________________, salariat la __________ 

_________________________________________________, telefon _______________________________, şi al 

(numele şi prenumele mamei)_____________________________________________, salariată la _____________ 

__________________________________________________,  telefon___________________, absolvent al  

______________________________________________________, în anul _____________, având media de 

admitere _______________, rog a mi se aproba înscrierea în clasa a IX-a LICEU, învăţământ de zi,  an școlar 

2021/2022 conform repartizării computerizate: 

- Domeniul electric 

- Domeniul mecanic* 

 Data ________________________ 

 

 Semnătura părinte,      Semnătura elev, 

 

În calitate de părinte/tutore/reprezentant legal instituit al minorului 

 

        sunt de acord      nu sunt de acord 

cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului, în vederea prezentei cereri, în 
conformitate cu prevederile din Regulamentul (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 
94/46/CE. 

 

Data …….. 

Nume și semnătură părinte/tutore/reprezentant legal …………………………………... 



 

   

Învățământ profesional 

 

 

 

 

 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

 

 Subsemnatul __________________________________________, CNP ___________________________, 

născut la data de _________________________,  în localitatea _________________________________________, 

judeţul ________________________________, naţionalitatea _________________________________________, 

apartenenţa religioasă ______________________, domiciliat în localitatea ________________________________, 

strada ___________________________________, nr. _______, bloc ________, scara _________, apart. _______, 

fiul lui (numele şi prenumele tatălui) ___________________________________________, salariat la __________ 

_________________________________________________, telefon _______________________________, şi al 

(numele şi prenumele mamei)_____________________________________________, salariată la _____________ 

__________________________________________________,  telefon ___________________ absolvent al 

____________________________________________________________, în anul _____________, rog a mi se 

aproba înscrierea în clasa a IX-a ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT, an şcolar 2021/2022,  învăţământ 

de zi, calificarea profesională : 

 

- mecanic auto 

- tinichigiu-vopsitor auto 

 

 Data ________________________ 

 

 Semnătura părinte,      Semnătura elev, 

 

În calitate de părinte/tutore/reprezentant legal instituit al minorului 

 

        sunt de acord      nu sunt de acord 

cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului, în vederea prezentei cereri, în 
conformitate cu prevederile din Regulamentul (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 
94/46/CE. 

 

Data …….. 

Nume și semnătură părinte/tutore/reprezentant legal …………………………………... 
 


