
        

 

LICEUL DE ARTĂ 

CERERE
LA PROBA DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a IX 

ÎN ANUL SCOLAR 2021

Vă rugăm completaţi cu litere majuscule.

1. NUMELE CANDIDATULUI 

INIŢIALA TATĂLUI 

PRENUMELE CANDIDATULUI 

CNP CANDIDAT 

2. ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ 

LOCALITATEA 

SECTOR/JUDEŢ 

3. SPECIALIZĂRI: 
A.  ARTE PLASTICE 

B.  MUZICĂ INSTRUMENTALĂ 

C.  MUZICĂ – STUDII TEORETICE (
modalitatea de desfășurare a probelor de aptitudini aferente acestei specializ
online prin platforma Google Meet 
unui cont pe această platformă

     Conform Regulamentului (U.E.) 679/2016, care a intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018 pentru protecţia persoanelor 

datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, modificată si completată, Liceul de Arte Plastice „ Nicolae Tonitza "

condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care ni le furnizaţi: numele, adresa, codul nu

numărul dumneavoastră de telefon fix / mobil, data naşterii, sexul si adresa de email.

Prin completarea datelor, declaraţi şi acceptaţi necondiţionat ca datele personale să fie incluse în baza de date şi vă daţi 

aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate pe toată durata desfăşurării concursului şi a şcolarizării elev

Prin citirea documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute

date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa 

de Legea 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Informaţiile cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor org

limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

DATE DE CONTACT PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL:

NUME:  ________________________________

TELEFON __________________________________

DATA,                                                                                                     

___________________                                                              ____________________________

LICEUL DE ARTĂ “ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI
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rugăm completaţi cu litere majuscule. 

NUMELE CANDIDATULUI  _______________________________________________

  ________________________________

PRENUMELE CANDIDATULUI  ___________________________________________

  ________________________________

ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ  _____________________________________________

  ________________________________

  ________________________________

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – INSTRUMENT __________________________

STUDII TEORETICE (declar că sunt informat cu privire la 
șurare a probelor de aptitudini aferente acestei specializ

online prin platforma Google Meet - și sunt de acord să particip prin realizar
unui cont pe această platformă). 

Conform Regulamentului (U.E.) 679/2016, care a intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018 pentru protecţia persoanelor 

, modificată si completată, Liceul de Arte Plastice „ Nicolae Tonitza "Bucureşti are obligaţia de a administra în 

condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care ni le furnizaţi: numele, adresa, codul numeric personal, 

numărul dumneavoastră de telefon fix / mobil, data naşterii, sexul si adresa de email. 
Prin completarea datelor, declaraţi şi acceptaţi necondiţionat ca datele personale să fie incluse în baza de date şi vă daţi acordul expres şi 

aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate pe toată durata desfăşurării concursului şi a şcolarizării elevei / elevului. 

Prin citirea documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la 

date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate 

01, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Informaţiile cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în 

limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate. 

DATE DE CONTACT PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL: 

________________________________________________________________

___________________, EMAIL(gmail):______________________

                                                                                            SEMNĂTURĂ CANDIDAT,

___________________                                                              ____________________________

SEMNĂTURĂ PĂRINTE/REPREZENTANT LEG

_____________________________

ȘANI 

LA PROBA DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a IX -a 

_______________  

_________________________________________  

___________  

_________________________________________  

_____________  

_________________________________________  

_________________________________________  

__________________________ 

sunt informat cu privire la 
șurare a probelor de aptitudini aferente acestei specializări - 

i sunt de acord să particip prin realizarea 

Conform Regulamentului (U.E.) 679/2016, care a intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

Bucureşti are obligaţia de a administra în 

meric personal, documentul de identitate, 

acordul expres şi neechivoc ca toate 

de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la 

justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate 

ilitate ale statului, în baza şi în 

________________________________________  

:______________________ 

ĂTURĂ CANDIDAT, 

___________________                                                              ____________________________ 

SEMNĂTURĂ PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL, 

_____________________________ 


