CERERE DE ÎNSCRIERE LA ETAPA A II-A DE ADMITERE ÎN CLASA A IX-A
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL DE STAT

Subsemnatul/a ________________________________________________________ ,
părinte/tutore legal al elevului/elevei ____________________________________________ ,
absolvent/ă al/a clasei a VIII-a în anul ______________ la unitatea de învățământ
__________________________________________________________________________
având domiciliul ____________________________________________________________
telefon părinte ______________________________________________________________
solicit repartizarea în clasa a IX-a zi, învățământ liceal, în anul școlar 2020-2021, pe locurile
rămase libere, întrucât mă aflu într-una din categoriile:
 nu am participat la etapa I de admitere la liceu sau învățământul profesional;
 am participat la etapa I de admitere, dar nu am fost repartizat la liceu sau
învățământul profesional;
 am fost repartizat computerizat în etapa I dar nu mi-am depus dosarul de
înscriere în perioada prevăzută de metodologie;
 mi-am încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapei I de admitere.
Particip la etapa a II-a de admitere în învățământul liceal de stat pentru:
 locurile speciale pentru romi.
Atașez prezentei cereri următoarele documente:
1. copia certificatului de naștere / cărții de identitate a copilului;
2. copia adeverinței eliberate de școala gimnazială absolvită, cu media obținută la
evaluarea națională (dacă există), media claselor V-VIII, media de admitere;
3. declarație pe propria răspundere că nu m-am înscris până în prezent la liceu sau la
învățământul profesional.
4. pentru romi: recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice,
culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor
la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie, depusă la unitatea de
învățământ gimnazial până la date de 16 iunie 2020, conform calendarului;

Optez pentru următoarele specializări, în ordine:
Nr.
crt.
1.

Unitatea de învățământ liceal

Filiera/Profilul/Domeniul pregătirii de
bază/Specializarea/Calificarea profesională

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de
învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului.
● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de
învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul școlarizării.
Codul individual de identificare primit la evaluarea națională este:_____________________
(pentru candidații care au participat la examenul de evaluare națională)

Data:
Semnătura părinte/tutore legal/reprezentant legal________________
Semnătură elev/elevă_______________________

