
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

în clasa a IX-a LICEU 

Profilul Tehnic/Domeniul Electronică Automatizări (Cod 141) 

  

Subsemnatul(a) ..............................................................................., absolvent al clasei a 

VIII-a la ....................................................................................., născut la data de ....................... 

fiul/fiica lui ................................ şi al/a............................................... cu domiciliul în localitatea 

............................................  strada ............................................, nr.........., bl........, ap ......, vă rog 

să-mi aprobaţi înscrierea în clasa a IX-a LICEU, profilul TEHNIC, domeniul Electronică 

Automatizări. 

Optez pentru calificarea profesională
1
: 

1. Tehnician de telecomunicaţii  

2. Tehnician operator tehnică de calcul  

Optez pentru disciplina de practică comasată (Curriculum în Dezvoltare Locală): 

1. Precizie și măsurare 

2. Tehnologie aplicată 

Tel. elev .........................................................      Tel. părinte ............................................................ 

Email  elev ……………………….…………      Email părinte…………………………...……….. 

În eventualitatea desfășurării orelor în sistem online, dispun de: 

Conexiune la Internet         Calculator/Laptop     Tabletă     Telefon inteligent 

         Da/Nu                  Da/Nu                       Da/Nu   Da/Nu 

 Doresc cazare în cămin DA / NU 

 Religie.....................................DA / NU  

 

SUNT DE ADORD CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN 

VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA a IX-a. 

 

Data,                                                                                                        Semnătura, 

…………………                       părinte ……….…....... 

                                                                                                                 elev............................. 

 
 

1
 Se va încercui una din cele două calificări. Repartizarea se va face în funcție de opțiunile elevilor și de mediile de 

admitere. 



 
 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

în clasa a IX-a LICEU 

Profilul Tehnic/Domeniul Producție media (Cod 142) 

  

Subsemnatul(a) ..............................................................................., absolvent al clasei a 

VIII-a la ....................................................................................., născut la data de ....................... 

fiul/fiica lui ................................ şi al/a............................................... cu domiciliul în localitatea 

............................................  strada ............................................, nr.........., bl........, ap ......, vă rog 

să-mi aprobaţi înscrierea în clasa a IX-a LICEU, profilul TEHNIC, domeniul Producție media, 

calificarea profesională Tehnician operator procesare text imagine. 

 

Optez pentru disciplina de practică comasată (Curriculum în Dezvoltare Locală): 

1. Eficiența lucrului în echipă la locul de muncă 

2. Bazele activităților tipografice 

 

Tel. elev .........................................................      Tel. părinte ............................................................ 

Email  elev ……………………….…………      Email părinte…………………………...……….. 

 

În eventualitatea desfășurării orelor în sistem online, dispun de: 

Conexiune la Internet         Calculator/Laptop     Tabletă     Telefon inteligent 

         Da/Nu                  Da/Nu                       Da/Nu   Da/Nu 

 Doresc cazare în cămin DA / NU 

 Religie.....................................DA / NU  

 

SUNT DE ADORD CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN 

VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA a IX-a. 

 

Data,                                                                                                        Semnătura, 

…………………                       părinte ……….…....... 

                                                                                                                 elev............................. 

 

 



 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

în clasa a IX-a LICEU 

Profilul Servicii/Domeniul Economic (Cod 140) 

  

Subsemnatul(a) ..............................................................................., absolvent al clasei a 

VIII-a la ....................................................................................., născut la data de ....................... 

fiul/fiica lui ................................ şi al/a............................................... cu domiciliul în localitatea 

............................................  strada ............................................, nr.........., bl........, ap ......, vă rog 

să-mi aprobaţi înscrierea în clasa a IX-a LICEU, profilul SERVICII, domeniul Economic, 

calificarea profesională Tehnician în activități de poștă. 

 

Optez pentru disciplina de practică comasată (Curriculum în Dezvoltare Locală): 

1. Succesul profesional 

2. Bazele mediului comercial 

 

Tel. elev .........................................................      Tel. părinte ............................................................ 

Email  elev ……………………….…………      Email părinte…………………………...……….. 

 

În eventualitatea desfășurării orelor în sistem online, dispun de: 

Conexiune la Internet         Calculator/Laptop     Tabletă     Telefon inteligent 

         Da/Nu                  Da/Nu                       Da/Nu   Da/Nu 

 Doresc cazare în cămin DA / NU 

 Religie.....................................DA / NU  

 

SUNT DE ADORD CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN 

VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA a IX-a. 

 

Data,                                                                                                        Semnătura, 

…………………                       părinte ……….…....... 

                                                                                                                 elev............................. 

 

 

 


