
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CLASA A IX-A

AN ŞCOLAR 2021- 2022

I . Date personale ale elevului

Numele şi prenumele ...............................................................................................

CNP .........................................................................................................................

Carte de identitate seria..................................., numărul..........................................

Data naşterii ..........................................................................................................

Locul naşterii .........................................................................................................

Naţionalitatea .......................................................................................................

Domiciliul ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................

Telefon ...........................................................................................................................

Specializarea:

Matematică-informatică

Ştiinţe sociale

Filologie

Ultima şcoală absolvită ...................................................................................................

Media la purtare pe anul scolar 2020-2021 .....................................................................

Religia ...................................................................................................................,

sunt/nu sunt de acord să frecventez orele de religie

II. Starea socială

Orfan (de un părinte/de ambii părinţi)
Instituţionalizaţi (proveniţi din case de copii )
Provenit din familie monoparentală



III . Datele părinţilor

Numele mamei ................................................................................................................

Email mamei ...................................................................................................................

Telefon contact mamă .....................................................................................................

Numele tatălui ................................................................................................................

Email tatălui .........................................................................................................................

Telefon contact tată .........................................................................................................

Persoana de contact şi telefonul acesteia în cazul lipsei părinţilor ..............................................

.......................................................................................................................................

Părinţi plecaţi în străinătate (nominal şi ţara )......................................................................

.......................................................................................................................................

Tutore legal, cu împuternicire în cazul în care părinţii sunt plecaţi din ţară/ provine din
instituţii sociale...............................................................................................................

Mă angajez să colaborez cu şcoala şi să respect Regulamentul intern şi să anunţ în cel mai
scurt timp orice modificare legată de situaţia personală. Sunt de acord ca datele personale din
prezenta fişă să fie prelucrate în scopul înmatriculării elevului.

Ministerul Educaţiei Naționale, instituție publică - denumit în continuare pe scurt M.E.N. - prelucrează
date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b),
c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care
servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit în
calitate de operator. (de exemplu: înscrierea în învăţământ sau cele privind evidenţa rezultatelor
şcolare sau a actelor de studii). De asemenea M.E.N. colectează şi o serie de informaţii care nu au
caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de
comunicare cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară
de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la
aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. In cazul in care
persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor cu caracter opţional, au
dreptul ca ulterior sa solicite excluderea din baza de date M.E.N. a acestor informaţii. Refuzul
furnizării şi/sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca M.E.N. să
transmită informaţii despre serviciile sale (de exemplu: noutăţi despre testele naţionale).

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

Semnătura..................................


