COLEGIUL NAŢIONAL „GEORGE COSBUC” NĂSĂUD
Nr. _ _ _ _ din _ _ / 07 / 2020
Doamnă Director,
Subsemnatul (a) ______________________________________________________________
domiciliat(ă) în localitatea ______________________, având tel. ________________, vă rog să-mi
înscrieţi fiul (fiica) _________________________________________, în clasa a IX-a, an şcolar
2020-2021, absolvent(ă) al/a şcolii _____________________________________________________,
admis la specializarea ____________________________________, cu media ____________,
Menţionez că în şcoala generală am studiat limba modernă 1 ____________________ şi
limba modernă 2 ______________________.
În situaţia în care există posibilitatea pentru studiul limbii germane (L.2) optez pentru
schimbarea limbii moderne L.2 studiată în gimnaziu (completați cu DA sau NU) _________.
Am depus/transmis (e-mail: colegiulcosbucnasaud@yahoo.com) actele necesare :
- Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere, în copie legalizată (conform cu
originalul de către şcoală) - al elevului;
- Adeverinţă cu notele şi media Gimnazială obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
- Copii după cărţile de identitate ale părinţilor (al unuia dintre părinţi- cel care completează cererea);
- Fisă medicală;
De asemenea, solicit participarea fiicei mele/ fiului meu/ mea la orele de religie. Menţionez
că doresc participarea fiicei mele/ fiului meu/ mea la orele de religie ale cultului
…………………………… (se va trece numele cultului solicitat, din lista cultelor recunoscute,
prezentată mai jos, conform prevederilor Legii cultelor nr. 489/2006). (*Neprecizarea cultului
determină neparticiparea elevului la orele de religie)
Lista cultelor recunoscute în România confor prevederilor Legii cultelor nr. 489/2006
1. Biserica ortodoxă Română
12. Biserica creștină după evanghelie din România2. Episcopia ortodoxă sârbă de Timișoara
Uniunea Bisericilor creștine după evanghelie din
3. Biserica romano-catolică
România
4. Biserica română unită cu Roma, greco-catolică
13. Biserica evanghelică română
5. Arhiepiscopia bisericii armene
14. Uniunea penticostală-Biserica lui Dumnezeu
6. Biserica creștină rusă de rit vechi din România
apostolică din România
7. Biserica reformată din România
15. Biserica creștină adventistă de ziua a șaptea din
8. Biserica evanghelică C.A. din România
România
9. Biserica evanghelică lutherană din România
16. Federația comunităților evreiești din România
10. Biserica unitariană din Transilvania
17. Cultul musulman
11. Uniunea bisericilor creștine baptiste din România
18. Organizația religioasă Martorii lui Iehova

Am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii,
cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de
siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter
personal.

Năsăud

Semnătura

_ _ /07/2020
Doamnei director
a Colegiului Naţional „George Coşbuc” din Năsăud

