
 

 
 

 

 
 

NR.______/__________        Director, 

           Prof. LIGA Adrian Cristian  

 

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnaţii: 

TATA_______________________________________________, legitimat cu B.I./C.I. seria____nr._________, 

ocupaţia şi locul de muncă _____________________________________________________________________, 

MAMA______________________________________________, legitimat cu B.I./C.I. seria____nr._________, 

ocupaţia şi locul de muncă _____________________________________________________________________, 

şi după caz TUTORE / ÎMPUTERNICIRE_________________________________________________________. 

conf. Hotărârii judecătoreşti / Declaraţiei notariale  nr._________ legitimat cu B.I./C.I. seria_____ nr________, 

ocupaţia şi locul de muncă _____________________________________________________________________, 

 

domiciliaţi în localitatea___________________________, str._____________________________________ 

nr.__________, bl. __________, sc.______, et._____, ap.____, judeţul_____________, telefon fix_______________, 

telefon tata ____________________________ e-mail  _________________________________________, 

telefon mama__________________________  e-mail  _________________________________________. 

 

Vă rugăm să aprobaţi  înscrierea fiului meu / fiicei mele ___________________________________________________ 

CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| născut(ă) în anul_________luna ___________ ziua____  

 localitatea________________judeţul_________________, legitimat cu C.I. seria _______, nr.____________, eliberat la 

data de _________de către SPCLEP_____________ tel. elev :____________________, e-mail_____________________, 

fiind declarat/ă  admis în clasa a IX-a, an şcolar 2020 - 2021, la disciplina sportivă ____________________________  

 

Suntem de cetățenie__________________________, etnie_______________________________ . 

       Doresc participarea la orele de Religie, cultul ______________________________________. 

        Solicit/           nu solicit cazare în internatul şcolii. 

 

CUNOSC REGULAMENTUL ŞCOLAR, Ordinul MENCS nr.5079/2016 și completările cu ordinul 3027/2018: 

Art.102 – (4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul 

de familie sau medicul de specialitate,  adeverinţă/ certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în 

care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele 

medicale/carnelete de sănătate ale elevilor.  

(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părinților, tutorelui sau susținătorului 

legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al 

clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității.  

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii 

elevului şi sunt păstrate de către învăţător/ institutorul / profesorul pentru învățământul primar / profesorul diriginte pe tot parcursul anului 

şcolar. 

Art. 173(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învvățământ, 

cauzate de elev. 

 

 

Data______________   Semnătura persoanei care depune cererea___________________________ 
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Nr.  ...........  /  .................. 

 

ACORD DE ÎNREGISTRARE ȘI UTILIZARE 

 DE DATE PERSONALE 

 

 

 Subsemnatul/a.................................................................................................... 

părinte/tutore legal al elevului ......................................................................... 

posesor/posesoare al/a BI/CI/Pașaport seria ............., nr. ......................., 

CNP............................................. cu domiciliul/sediul în județul ...................................., 

mun/oraș/comuna.......................................satul ...................................strada 

...................................................., nr. ............., bloc.............., scara ...................., 

etaj......................, apartament.................. prin prezenta declar că:  

 Am fost informat/ă că Liceul cu Program Sportiv ”Cetate” înregistrează și utilizează 

date cu caracter personal în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale 

instituției, în cadrul activităților instructiv educative curriculare, extracurriculare și 

sportive. 

 Am luat la cunoștință că informațiile din cererea/declarația depusă și din actele 

anexate la aceasta, vor fi prelucrate de Liceul cu Program Sportiv ”Cetate” cu 

respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și 

libera circulație a acestor date. 

 Am fost informat/ă că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera  circulație a acestor date, beneficiez de 

următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de 

rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale automate.  

Certificăm că am înțeles și acceptăm pe deplin cele de mai sus.  

 

 

         Data        Nume, prenume părinte/tutor legal  

 

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

 

                        Semnătura  

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