
ADMITERE ÏN ÎNVĂȚAMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

ÎN CLASA A IX-A, INVĂȚÃMĂNTUL LICEAL DE STAT, İN ETAPA DE DUPĂ 22 

AUGUST 2022 

 
Subsemnatul/a, , părinte/tutore legal instituit/reprezentant 
legal al candidatului/candidatei 
absolvent/ă al/a clasei a VIII-a în anul şcolar    , la 
    . având CNP .                      
. domiciliat în localitatea . județul/sectorul  . strada  ,     nr. bloc       
____scara       etaj       , ap.       . solicit repartizarea în clasa a IX-a – cursuri de zi de zi, pe locurile rãmase 
libere, a fiului meu/fiicei mele, rămas(ă) nerepartizat(ă) după derularea celor două etape de admitere prevăzute in 
calendar. 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

 copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului;  

 copie a adeverinței cu media de admitere; 

 copie a anexei la fișa de înscriere (pentru candidații care au susținut probe de aptitudini sau care au susținut 

probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă); 

 copie a atestatului pentru echivalarea studiilor, eliberat de lSJ. 

 copie a foii matricole pentru anii de studiu parcurşi în România; 

 adeverință cu media de absolvire a claselor V  -VIII, eliberată de unitatea de învățământ absolvită; 

 recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromä; 

 copia certificatului de orientare școlară şi profesională. 

Optez pentru urmätoarele specializări, în ordine: 

Nr. 

crt. 

Cod Unitatea de învățãmânt Filiera/profilul / Domeniul pregătirii de bază/ 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

• Cunoscănd prevederile Codului penal privind falsul in derlarații, declar, pe propria răspundere şi 
sub sanctiunea nulității înscrierii, faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale. 

• Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de Inspectoratul Școlar Județean 
Sălaj, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. 

• Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de Inspectoratul Școlar Județean 
Sălaj, în vederea soluționării prezentei cereri. 

• Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară  a datelor mele cu caracter personal în scopuri de arhivare. 
 

Data completării   ______________                                          Semnătură _____________________________________                                                                                                   


