Nr. ……………../………………2022

FISA DE ÎNSCRIERE
La probele de aptitudini pentru admiterea în
Clasa a IX-a, an școlar 2022-2023

1. Numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului (a se completa cu litere majuscule) :
............................................................................................................................................................
CNP candiat ........................................................................................................................................
Domiciliul : localitatea ................................... str. ....................................................,Nr. .........., bl. ...........,
Sc. ..........., ap. ........., județul ..........................................................
Date de contact părinte/reprezentant legal:
Nume și prenume........................................................................ ........................................................,
nr. tel. ......................................................................................e-mail..................................................
2. Școala de proveniență a elevului ...................................................................................................................
Localitatea/Județul..............................................................................................
Limbi straine studiate 1 ................................................2 ............................................
*Mentionati la ce probe de verificare a cunostintelor de limba moderna /aptitudini v-ati
inscris,........................................... ......................................data si ora programarii precum si numele centrului
de testare: ........................................................................................................................................................
3. PROBA DE APTITUDINI – (se alege o singură optiune)
o ARTE PLASTICE, ARTE DECOARTIVE
Desen de observație
Proba de creativitate – La alegerea candidatului :
o compoziție în culoare ( pictură)
o compoziție în volum (modelaj)
o ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN

Desen de observație
Proba de creativitate
Atașez cererii, următoarele acte:
1. fișa anexă eliberată de școala de proveniență
2. certificat naștere /CI elev (original si copie pentru autentificare);
3. carte de identitate părinte (original si copie pentru autentificare);
4. hotărâre de divorț și hotărâre judecătorească de încredințare a minorului în original și copie, dacă este cazul
5. acord semnat de celălalt părinte, in cazul custodiei comune a minorului
6. certificat de deces (parinte)în original și copie, dacă este cazul
7. dosar de plastic (nu de carton) de încopciat (cu găuri pe cotor)
Conform Regulamentului (U.E.) 679/2016, care a intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Liceul de Arte Plastice „ Nicolae Tonitza ”-București are obligația de a administra în condiții de siguranță
si numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care ni le furnizați: numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul dumneavoastră de telefon fix
/ mobil, data nașterii, sexul si adresa de email.
Prin completarea datelor, declarați și acceptați necondiționat ca datele personale să fie incluse în baza de date și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste
date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pe toată durata desfășurării concursului și a școlarizării elevei / elevului.
Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul
de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001,
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Informațiile cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele
prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Data ..................

Semnătura părinte/reprezentant legal,
.....................................................................

