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! 
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Completarea acestui formular presupune acceptul persoanei pentru 

utilizarea datelor personale, de către Colegiul Național ,, Ecaterina Teodoroiu,,Tg Jiu.  
 

 

 

COMPARTIMENT SECRETARIAT                                Nr____________din_________________2020 

Model cerere inscriere clasa a V a *                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            Aprobat, 
Director,prof.Cristian Daniel Antonie. 

DOMNULE  DIRECTOR, 
 

                 Subsemnaţii: 
                 TATA______________________________________________________________________________ 
CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| legitimat cu B.I./C.I. seria____ nr_____________, Telefon 
/________________________încadrat la__________________________________________________ 
                                                                                                                    ( Loc de muncă, funcţia )  
                MAMA _____________________________________________________________________________ 
CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| legitimat cu B.I./C.I. seria____nr_____________, Telefon 
________________________încadrat la___________________________________________________ 
                                                                                                                   ( Loc de muncă, funcţia ) 
              Şi după caz TUTORE_________________________________________________________________________ 
CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Telefon ______________________________ 
 
               Vă rugăm să aprobaţi înscrierea fiului meu / fiicei mele: 
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
 CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| născut(ă) în anul__________ luna _____________ 
ziua________ localitatea________________________________ judeţ ___________,domiciliul  
_____________________________________________________________________________________________ 

1.  Pentru susținerea testului de cultură generală în vederea înscrierii în clasa a V a, ** 

2.  În  clasa a V a  anul şcolar 2020 - 2021, la Colegiul Naţional ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg – Jiu, pe 

baza rezultatului la testul de cultură generală. 

Studierea  religiei          DA             /               NU 
Religie / confesiune_______________________ 

 
         In cazul declarării ADMIS, voi depune la secretariatul Colegiului Național ,, Ecaterina Teodoroiu,, Tg Jiu, 
următoarele documente: 

1.Cererea de transfer aprobată de unitatea de învățământ de unde provine elevul, 
                              2.Copie a certificatului de naştere,               3. Copie carte de identitate părinți, 
                              4.Foaia matricolă cu media claselor I - IV;   5.Fisa medicală si dovada vaccinărilor; 
 
Data______/______ / 2020                                                                                                 Semnătura părinte / tutore  

                                                                                                                    ___________________________                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     (Nume și prenume) 

 
Notă: 
 

 *    Cererile se depun on_line pe adresa :     secretariat@ecat.ro 
 **  În  cazul menținerii actualelor prevederi ale situației de urgență, Consiliul de Administrație al CNET va stabili modalitatea 
testării și va fi publicată pe siteul CNET. 
 
                                                                                   

Domnului Director al Colegiului  Național ,,Ecaterina Teodoroiu,, Tg - Jiu 
 

 
                                  


