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Nr. ______ / _______________ 

  

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

Subsemnatul/a _____________________________________________________, 

cu domiciliul în loc. __________________ jud. _________, str. ____________________ 

nr. ___, bl. ___, sc. ____, ap. ___, tel ______________, e-mail __________________, 

născut/ă la data de _______________, în loc. ___________________, jud. 

_____________, fiul/fiica lui ____________________________ şi al lui ________ 

______________, având CNP ______________________, etnie ___________ 

 

 

 

în calitate de reprezentant al elevului/elevei ____________________________, născut/ă 

la data de __________________ în loc. ____________________, jud. ______________, 

fiul/fiica lui ________________________ şi al lui ____________________ având CNP 

___________________, tel _____________, e-mail ___________________, ocupația 

părinților: mama - __________________________, tata - _________________________ 

 

 

solicit înscrierea la Şcoala Gimnazială „Christiana” în programul „A doua şansă” în anul 

şcolar ____________________ . 

 Menţionez faptul că am/a absolvit clasa a ____-a, în anul ____________, la 

şcoala _____________________ din localitatea ________________, jud. ____________.  

 Pentru calificarea profesională optez pentru următoarele meserii (a se completa 

2-3 variante în ordinea preferinţelor): _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Anexez prezentei cereri de înscriere următoarele documente:  

 Copie Buletin sau  C.I.  Copie Certificat de căsătorie

 Copie Certificat de naștere  Documente de studii (copie sau original) 

      

Cluj-Napoca     Semnătura: 

Data ________________   ____________________ 

Se completează doar în cazul în care persoana înscrisă este minoră. 

Se completează de către solicitant 
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PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă informăm 

următoarele:  

Scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal 

Unitatea colectează, prelucrează şi arhivează (procesează) date cu caracter personal 

pentru realizarea obiectului său de activitate, pe perioade stabilite conform prevederilor legale, 

pentru realizarea interesului său legitim, pentru executarea contractelor la care persoanele 

vizate sunt părți, ȋn conformitate cu prevederile legale naționale şi europene, ȋn interes public.  

Scopul colectării datelor este:  

- realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educație, cultură;  

- analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul 

sistemului educațional;  

- protecția socială;  

- evidenta financiar contabilă.  

 

Motivația colectării şi prelucrării  

Scopul major pentru care școala colectează date cu caracter personal ține de prelucrări 

ale informațiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul 

sistemului educațional. Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de 

identificare, pentru realizarea contractelor de muncă şi realizarea obligaţiilor legale care impun 

colectarea datelor cu caracter personal: legislaţia muncii, legislaţia de asigurări sociale şi de 

sănătate, sănătatea şi securitatea ȋn muncă (SSM), legislaţia financiar-contabilă, SIIIR.  

În cazul refuzului de a furniza aceste date, unitatea de învățământ poate să refuze iniţierea 

de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele 

reglementărilor special in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului 

muncii şi dreptului fiscal. De asemenea, unitatea de învățământ colectează şi o serie de 

informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon), în vederea 

îmbunătăţirii modului de comunicare cu beneficiarii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora 

precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea în mod aleatoriu a unui 

eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale), utilizând 

comunicarea prin sistemul poştei electronice 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale de către Școala Gimnazială Christiana din 

Cluj-Napoca,  înregistrare în cererea de înscriere în programul „A Doua Șansă” pentru motivele 

menționate mai sus. 

 

Data: ……………….. Nume, prenume: ……………………….  

      

     Semnătură: …………………………….. 


