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CERERE DE ÎNSCRIERE  
                                                            

  Subsemnatul (a) ………………………………….………...........…...……... 
absolvent(ă) al(a) clasei a VIII-a la ………………………..……................………. solicit 
înscrierea în clasa a IX-a, anul şcolar 2020-2021, la Colegiul Naţional de Informatică “Tudor 
Vianu”, filiera teoretică, profilul real, specializarea   

□ matematică–informatică, limba engleză intensiv (1 clasă)  

□ matematică–informatică, intensiv informatică (6 clase)  

□ matematică–informatică (1 clasă) 

□ matematică–informatică, bilingv limba germană (1 clasă) 
  

în urma repartizării computerizate, cu media de admitere ……...........................  
  

• Limbile moderne studiate in gimnaziu:  
  

Limba modernă 1: ……………………………………..  
Limba modernă 2: ……………………………………..  
  

NOTĂ: Clasele de matematică-informatică, informatică intensive și clasa de matematică-informatică  
vor studia limbile străine Engleză și Franceză.  
Clasa de matematică-informatică, bilingv germană  va studia limbile străine Germană si  Engleză   
  
Anexez copii ale diplomelor obţinute în ultimii doi ani la concursurile/olimpiadele şcolare:  

• Premii/ participare la concursuri/olimpiade internaţionale:  
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

• Premii/ participare la olimpiade naţionale – faza naţională:  
……………………………………………………………………………………….……………... 
…………………..............................…………………...................................................................  
............................................................................................................................................................  

• Premii la olimpiadele naţionale -  faza judeţenă/municipiul Bucureşti:  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………….................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
• Alte premii la concursuri recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice– faza 

națională:  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  

vezi verso  
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DATE PERSONALE ALE ELEVULUI  

                                                       
  Numele şi prenumele: ………..………….………………............................................  

Cetăţenia:……………………………………………………………………………..  

Naţionalitate:………………….….……............................................................  

 Religie:…………….……………….............................................................................  

   
 Date personale elev:  

Adresă ………….……………….................................................................................................... 
telefon elev…….……………….......................................................................................... 
e-mail elev……….………………...................................................................................   

  Adresă reşedinţă, telefon (pentru elevii care au domiciliul în altă localitate decât  
Bucureşti): …….……………........................................................................................................ 
…………………………………....................................................................................................  
………………….………………...................................................................................................  
  

  Date privind părinţii elevului:  
  mama: ………………………………...............………………………………………......................  

telefon………….………………............................................................................................ 
e-mail………….………………..............................................................................................  
  

  tata: ………………………………...............……………………………………….........................  
telefon………….………………............................................................................................ 
e-mail………….………………..............................................................................................   

                    
                     

Data: ………………………..  
  
  
 
 
                      Semnatură elev:                                                    Semnatură părinte:                         

 
………………….……………                              ...............................................  
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ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a: 
  

• Dosar cartonat cu şină (fiecare act va fi introdus într-o folie de 
plastic).   

• Dosarul cartonat cu şină va conține documentele în ordinea 
următoare:  
   
1. Cererea de înscriere (modelul prezentat);   
2. Certificatul de naştere (copie xerox);  
3. Carte de identitate elev (copie xerox);  
4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 
Naţională clasa a VIII-a (în original);   
5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (în original), cu calculul 
mediei generale;   
6. Cărţile de identitate ale părinţilor (copii xerox);   
7. Cerere opțiune studiere religie;  
8. Contract Educațional (două exemplare);  
9. Declarație acord pentru prelucrarea datelor personale;  
10. Solicitare schimbare limba straină (dacă este cazul);  
11. Cont IBAN pentru  bursă (părinte sau elev);  
12. Fişa medicală (cu dovada vaccinărilor); 

13. Diplome care atestă rezultatele deosebite ale elevilor pe perioada 
gimnaziului. 


