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FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA a IX-a 

ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 

Unitatea de înv ăţământ de la care provine candidatul 

Srecializarea la care este admis: 

. CLS. a IX-a A MATEMATICĂ  - INFORMATICĂ  l 
2. CLS. a IX-a B MATEMATICĂ  - INFORMATICĂ  INTENSIV 

3. CLS. a IX-a C ŞTIINŢE ALE NATURII (LB. ENGLEZĂ  + LB. GERMANĂ) 

4, CLS. a IX-a D ŞTIFNŢE ALE NATURII (LB. ENGLEZĂ  + LB. FRANCEZĂ) 

5. CLS. a IX-a E FILOLOGIE (LB. ENGLEZĂ  + LB. FRANCEZĂ) l 
6. CLS. a IX-a F FILOLOGIE (LB. ENGLEZĂ  + LB. GERMANĂ) l 
• Repartizarea pe clase se face în func ţie de opţiunea de pe f.a de înscriere si 

în funcţie de media de admitere. 

DATE PRIVIND CANDIDATUL 

(numele, initiala prenumelui tat ălui, prenumele candidatului - se vor scrie cu majuscule) 

(data ş i locul naşterii) 

Anul de promovare a clasei a VIII-a 

Limba modernă  1 
	

Limba modernă  2 

Domiciliul candidatului 

TELEFON PĂRINTE (fix/mobil) 

Mă  oblig ca începând cu anul şcolar 2021 - 2022 s ă  respect prevederile Regulamentului de 
ordine interioară  şi Regulamentul de func ţionare a unit ăţilor din învăţământul preuniversitar 

DATA 
	

SEMNĂTURĂ  CANDIDAT 

Dateie cuprinse în acest formular vor fi tratate confiden ţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04. 2016 
privind protec ţia persoanelor fizice in ceea ce prive şte prelucrarea datelor cu caracter personal ş i libera circula ţie a acestor date 



ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

în vederea înscrierii în clasa a IX-a, an şcolar 2021-2022 

Subsemnatui/a ................................., domiciliat în .......................... 

str..........................................., nr ......... bl........, et ........ ap....... jud.Gala ţ i, 

pă rinte/reprezentant legal al/a elevuluilei.................................................. 

prin acest acord îmi exprim în mod expres consim ţământul ca institu ţ ia unde 

fiul/fiica mea va fi elev( ă ), să  prelucreze datele copilului meu cu caracter 

personal, care sunt oferite de mine. 

Confirm că  am fost informat cu prevederile Politicii de securitate a datelor 

cu caracter personal privind Regulamentul (UE) 679/2016 privind protec ţ ia 

persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal 

i privind libera circula ţ ie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

1. Sunt de acord ca datele personale din prezentul acord s ă  fie prelucrate în 

scopul înscrierii în clasa a IX-a, an scolar 2021-2022. 

2. Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe 

propria răspundere ş i sub sancţ iunea nulităţ ii înscrierii faptul că  datele din 

prezentul acord si actele de identitate depuse sunt reale. 

Data.................. 	 Semnătura..................... 

Datele cuprinse in acest formular vor fi tratate confiden ţ ial, în conformitate cu prevedcrile Regulamentului nr. 679/27.04. 2016 
privind protec ţ ia persoanclor fizice in ceea ce prive ş te prelucrarea datelor cu caracter personal ş i libera circulaţ ie a acestor date 


