
Ministerul Educației Naționale este operator de date personale conform Notificării nr. 5331, în baza Legii nr. 677/2001 privind protecţia 
datelor cu caracter personal. 
 

COLEGIUL NATIONAL "DECEBAL "DEVA 

                  

                                   

                                   DATELE  PERSONALE  ALE  ELEVULUI 

 

CLASA a V-a  

SPECIALIZAREA  ______________________________________________ 

                                                                             

Codul numeric personal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Numele elevului : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Iniţiala tatălui : |__|__|    Prenumele elevului :|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Sex: |__| (F,M) Data naşterii :  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

                                                    z   z    l    l      a   a  a   a 

Naţionalitatea : _______________________  

 

Locul naşterii _________________________  

Domiciliul elevului (jud., loc., str., nr., bloc, etaj, apt., nr. telefon) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Şcoala-localitatea în care a absolvit clasa a IV-a 

_________________________________________________________ 

Nume și prenume prof. învățământ primar:________________________ 

Limbi străine studiate   Prima:_________________________                                                       

                                                                          

 

Numele tatălui: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prenumele tatălui: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                    

Ocupaţia şi locul de muncă:__________________________________ 

_________________________________________________________          

Domiciliul tatălui (jud., loc., str., nr., bl., etaj, apt., nr. telefon): 

_________________________________________________________ 

 

  (se va preciza dacă este susţinătorul legal)                                                         

Numele mamei: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prenumele mamei: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                    

Ocupaţia şi locul de muncă:__________________________________ 

_________________________________________________________           

Domiciliul mamei (jud., loc., str., nr., bl., etaj, apt., nr. telefon ): 

_________________________________________________________ 

 

  (se va preciza dacă este susţinătorul legal)                                                         



Ministerul Educației Naționale este operator de date personale conform Notificării nr. 5331, în baza Legii nr. 677/2001 privind protecţia 
datelor cu caracter personal. 
 

 

 

 

Domnule Director 

 

 

Subsemnatul ________________________________________________ 

părinte/susţinător legal al elevului/elevei _______________________________ 

absolvent/absolventă a clasei a IV-a de la şcoala _________________________ 

_______________ din localitatea______________ judeţul _________________ 

 

 Solicit înscrierea fiului/fiicei ___________________________________ 

la testul de aptitudini la limba _______________________ pentru clasa a V-a, 

pentru anul şcolar 2019 – 2020. 

 În cazul în care va fi admis, solicit pentru studiu limba modernă II 

_________________________ (limba franceză / limba germană) 

 

Solicit / NU solicit   urmarea cursurilor de Religie, cultul..................................... 

 Anexez copie după certificatul de naştere al copilului, adeverinţă medicală 

cu avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie şi copii după cărţile de 

identitate/buletinele părinţilor/susţinătorilor legali.  

 

Deva, ________________    Semnătura 

 

Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul înmatriculării 

și educației elevului. 

 

Către 

Colegiul Naţional “Decebal” Deva 


