LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” BÂRLAD,
STR. MIHAI EMINESCU NR. 1
CIF : 4446562
e-mail: liceminescubarlad@yahoo.com

http://www.liceuleminescubarlad.ro/
Tel/Fax: 0235 413004 secretariat
Tel/Fax:0235 413003 (contabilitate)

Nr. înregistrare : _______ / _____ iulie 2021

CERERE DE ÎNSCRIERE
Clasa a IX-a
Subsemnatul / subsemnata, __________________________________________________,
absolvent/(ă) al(a) Şcolii ________________________________________________________, promoţia
2021, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, în anul
şcolar 2021-2022, specializarea _____________________________.
Limba modernă 1 _____________________
Limba modernă 2 _____________________

Media claselor V-VIII ____________
Media Evaluarea Naţională clasa a VIII-a ____________

MEDIA DE ADMITERE _____________
Solicit cămin: DA

/ /NU

( se scrie ,,X’’ în căsuța corespunzătoare ).

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi declar în mod explicit şi îmi dau acordul în vederea
prelucrării datelor cu caracter personal în scop contractual şi/sau legal de către Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu’’ Bârlad.

Semnătura :

Data : _____________

Telefon
Elev
Mama
Tata

Nume

Prenume

-----------------------

-----------------------

Domiciliu

LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” BÂRLAD,
STR. MIHAI EMINESCU NR. 1
CIF : 4446562
e-mail: liceminescubarlad@yahoo.com

http://www.liceuleminescubarlad.ro/
Tel/Fax: 0235 413004 secretariat
Tel/Fax:0235 413003 (contabilitate)

Doamnei Director a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad
Nr. înregistrare : _______ / _____ iulie 2021

CERERE DE ÎNSCRIERE
Clasa a IX-a
FRECVENŢĂ REDUSĂ

Subsemnatul / subsemnata, __________________________________________________,
absolvent/(ă) al(a) Şcolii ________________________________________________________,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, în anul şcolar
2021-2022, _____________________________.

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi declar în mod explicit şi îmi dau acordul în vederea
prelucrării datelor cu caracter personal în scop contractual şi/sau legal de către Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu’’ Bârlad.

Semnătura :

Data : _____________

Telefon
Elev

Nume

Prenume

-----------------------

-----------------------

Domiciliu

Doamnei Director a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

