
 Nr. ................../......... iulie 2020 

 

 

DOMNULE  DIRECTOR, 
 

 

Subsemnatul/a,______________________________________________________________

___,  
                                        (elev) 

C.N.P. ____________________________, legitimat/ă cu C.I. seria ________, nr. __________, 

eliberată de SPCLEP __________________, la data de _______________________,  născut/ă la 

data de ___________________, în localitatea ____________________, fiul/fiica lui 

_______________________ şi a ____________________,   domiciliat(ă) în 

loc.____________________, strada/ cartier________________________________, nr.____, bl. 

____, sc. ____, et. ____, ap. _______, admis/admisă în clasa a IX-a cu media _______,  la profilul 

real/umanist, specializarea _________________________________________, vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu” Buzău. 

 Menţionez că limbile străine studiate în clasele anterioare sunt (vor fi precizate conform 

foii matricole): 

a. Limba I ______________________; 

b. Limba II ______________________ ; 

Cursul opţional/pachetul ales este _________________________________ (la 

specializările la care sunt prevăzute cursuri opționale). 

Pentru catalogul electronic, vă comunic: 

Numele și prenumele 
Numărul de 

telefon 
Adresă de email 

Elevului/ 

Elevei 

   

Mamei     

Tatălui     

 

Data _______________    Semnătură elev: _______________________ 

             părinte:_____________________ 

 

Declar că sunt de acord  cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și Consiliului 

Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice, prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date. 

Domnului Director al Colegiului Naţional „B.P. Hasdeu” Buzău 



 

 

Nr. . . . . . . . . ./...... . . . . . . . . .2020 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul(a), ........................................................................................... . . . ., 

părintele/reprezentantul legal al copilului . .................................................... . . . . . . . . 

domiciliat(ă) în localitatea . . .................. . . . . . . ., str. . ......................................... . . ., 

nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . județul. . . . . . . . . ., 

legitimat(ă) cu C.I. seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . ......., CNP . . . .................................. . 

., declar pe proprie răspundere că datele și informațiile cuprinse în componența 

dosarului de înscriere*) transmise prin mijloace electronice de comunicare, în 

vederea participării fiicei mele/fiului meu la procesul de admitere pentru 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 sunt corecte. 

Totodată, declar că am înţeles următoarele: 

• la data comunicată de unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul unităţii de 

învăţământ liceal documentele care au stat la baza admiterii fiicei mele/fiului meu 

............................................................................. . . . . . în învăţământul liceal de stat, 

pentru anul şcolar 2020 - 2021, inclusiv documentele medicale necesare înscrierii. 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta 

cerere de înscriere sunt reale. 

Semnătura,          Data 

 

 

 

 

 

• Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 

învăţământ, în vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului. 

• Sunt de acord ca datele caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea 

de învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul 

şcolarizării. 

*) Se vor completa, după caz: fişa de înscriere, anexa la fişa de înscriere, 

documentele care intră în componenţa dosarului de înscriere, documentele prevăzute 

în Anexa 3 şi documentele prevăzute în Anexa 4 din prezentul ordin. 
(anexă introdusă prin art. I pct. 12 din Ordinul M.E.C. nr. 4317/2020, în vigoare de la 26 mai 2020) 



 

 

 

 

Domnule Director, 
 
 
 

 

Subsemnatul/subsemnata, …...…………….……………………………..……………(nume, 

iniţiala tatălui, prenume), având CNP ……………..…………………., părinte/ reprezentant legal al 

elevului/elev major……….…………………………………………………….………… (nume, 

prenume), înscris/ înscrisă în anul şcolar 2020–2021 în unitatea de învăţământ COLEGIUL 

NAȚIONAL ”B.P.HASDEU”, din Buzău, judeţul Buzău, în clasa a IX-a, prin prezenta 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 pe verso, conform prevederilor Legii cultelor nr. 489/2006). 

 
 

 

       Data, Semnătura, 

 
 
………………….      ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

Domnului Director al Colegiului Național ”B.P.Hasdeu” Buzău



 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA 

cultelor recunoscute în România 

 conform prevederilor Legii cultelor nr. 489/2006 

 
 

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 

2. EPISCOPIA ORTODOXĂ SÂRBĂ DE TIMIȘOARA 

3. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ 

4. BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ 

5. ARHIEPISCOPIA BISERICII ARMENE 

6. BISERICA CREȘTINĂ RUSĂ DE RIT VECHI DIN ROMÂNIA 

7. BISERICA REFORMATĂ DIN ROMÂNIA 

8. BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA   

9. BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ DIN ROMÂNIA 

10. BISERICA UNITARIANĂ DIN TRANSILVANIA 

11. UNIUNEA BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA 

12. BISERICA CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE DIN ROMÂNIA – UNIUNEA BISERICILOR 

CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE DIN ROMÂNIA  

13. BISERICA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ 

14. UNIUNEA PENTICOSTALĂ – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA 

15. BISERICA CREȘTINĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA DIN ROMÂNIA 

16. FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 

17. CULTUL MUSULMAN 

18. ORGANIZAȚIA RELIGIOASĂ MARTORII LUI IEHOVA 

 

 

 


