
 

 

 

 

În atenția elevilor admiși la profilul real, 

 specializarea Matematică Informatică 

 

 

Elevii admiși la profilul real, specializarea matematică 

informatică vor preciza ceea ce doresc: 

- clasă cu program intensiv de studiu al informaticii,  

- clasă cu predare specială a matematicii. În acest caz vor 

completa cursul opțional/ pachetul ales este: A. Matematică – 1 

oră. 

Pentru intensiv informatică se pot realiza 2 clase, fiecare cu 

28 elevi, în funcție de medie și de opțiunea exprimată în cerere. 

Alăturat prezentăm modelul de completare a cererii de 

înscriere: 

  

 

 

 

 



Model cerere înscriere pentru elevii admiși la profilul real, specializarea 

Matematică Informatică care doresc clasă cu predare intensivă a informaticii 

 

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 Matematică 

informatică, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu” Buzău, clasă cu 

predare intensivă a informaticii. 

 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 



Model cerere înscriere pentru elevii admiși la profilul real, specializarea 

Matematică Informatică care doresc clasă cu predare specială a matematicii 

 

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 Matematică 

informatică, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu” Buzău,  clasă cu 

predare specială a matematicii. 

 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 A-Matematică – 1 oră 

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 

 

 


