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ANEXA NR. 1                                                                                   NR____/_______2020  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE  

în a etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020 

 

 

   Subsemnatul/a_________________________________________, părintele/tutorele legal 

instituit/reprezentantul legal al elevului/elevei  ______________________________________________, 

absolvent/ă al/a clasei a VIII-a în anul școlar __________, la ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

CNP __________________________, domiciliat în _______________________________ (județ), strada 

_____________________________________________________ nr._____, Bloc _______, Scara _____, 

Etaj ______, Ap. _____,  telefon________________, e-mail_______________________, cu media claselor 

V-VIII_______________, având  la Evaluarea Națională media____________, în baza mediei de 

repartizare_______________, solicit repartizarea în clasa a IX-a - zi, pe locurile rămase libere, a fiului 

meu/fiicei mele, deoarece acesta/aceasta se încadrează în următoarea situație: 

□ repartizat computerizat, dar nu şi-a depus dosarul de înscriere în termen; 

□ nu a participat la repartizarea computerizată; 

□ a participat la repartizarea computerizată dar, din diferite motive, nu a fost repartizat computerizat; 

□ situație neîncheiată/corigent la sfârşitul clasei a VIII-a; 

□ alte situații_________________________________________________ 

 

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile libere din învățământul de masă   □ 

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile speciale pentru elevii de etnie rromă  □ 

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile special alocate pentru elevii cu CES   □ 

Atașez următoarele documente: 

□ copie după certificatul de naștere/cartea de identitate; 

□ copie după adeverința cu media de admitere 

□ copie după foaia matricolă cu media claselor V-VIII calculată; 

□ copie după anexa la fișa de înscriere - cu nota/admis la probele de aptitudini/limba modernă/maternă 

□ recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, 

legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respective 

organizație, depusă la unitatea de învățământ gimnazial până la date de 16 iunie 2020, conform 

calendarului; 

□ copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul Județean /al Municipiului 

București 

de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE). 
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Optez pentru următoarele specializări, în ordine: 

 

 Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Filiera/Profilul / Domeniul pregătirii de bază/ Specializarea / 

Calificarea profesională 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

□  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. 

 

Data:                                                     

                                                 Semnătura părinte/tutore legal/reprezentant legal_________ 

                                                 Semnătură elev/elevă____________ 


