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Doamnă Director, 

 Subsemnatul( a ) _______________________________________________________________ absolvent(ă ) al 

ciclului gimnazial la _____________________________________________________, cu domiciliul în 

localitatea______________________, str.__________________________, nr.______, bl.____, sc.____, ap._____, et.______, 

judeţ_________________, telefon fix____________________, telefon mobil 

părinte/elev_______________________/_____________________________, adresa email părinte: 

_______________________________________________________________________/email unitate de 

învățământ_________________________________________________________________________ rog să binevoiţi a-mi 

aproba înscrierea la examenul de admitere în clasa a IX-a pentru filiera vocaţională la următoarele specializări( în funcție de 

preferințele elevului se completează crescător de la 1 la 3 ) : 

Profil pedagogic, specializarea învăţător - educatoare, 

Profil pedagogic, specializarea educator – puericultor, 

Profil teologic, specializarea teologie romano catolică.  

Precizez faptul că am înțeles precizările art.2 din Procedura 29318/26 mai 2021 și nu mă înscriu și la altă 

unitate vocațională. 

Anexez la dosar următoarele acte: 

▪ Fișa de aptitudini pentru certificarea aptitudinilor ( se ridică de la Şcoala de unde provine elevul în perioada 7-14 

iunie 2021),   

▪ Anexa la Fişa de înscriere a  elevului ( model ce se poate descărca de pe site-ul Colegiului  și se completează de  

Şcoala de unde provine elevul în perioada 7-14 iunie 2021), 

▪ Copie după actul de identitate şi certificatul de naştere pentru elev, 

▪ Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară 

al liceului şi că sunt de acord să-l respecte( numai pentru profil teologic ) ( model ce se poate descărca de pe site-ul 

Colegiului ), 

▪ Recomandarea din partea preotului paroh, în plic închis( numai pentru profil teologic ). 

Menționez că am luat la cunoștință faptul că admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic și teologic, 

filiera vocaţională, a candidaţilor care au obţinut calificativul ADMIS la probele echivalate se face în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere.  

Examenul de admiterea în clasa a IX-a, finalizat după media de admitere, mă obligă să depun la secretariatul 

Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi următoarele acte: 

▪ Diplomă de absolvire a învățământului gimnazial, 

▪ Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională, 

▪ Foaie matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale ); 

▪ Adeverințele medicale: adeverința cu vaccinările și avizul epidemiologic( de la medicul școlar/de 

familie ), precum și copii ale cărților de identitate pentru părinți/tutori. 

Am luat la cunoștință faptul că nedepunerea actelor solicitate pentru a completa dosarele duce la pierderea 

locului ocupat, iar acesta este redistribuit în etapa următoare. 

Am luat la cunoştinţă de drepturile prevăzute în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date şi sunt de acord cu prelucrarea lor în toate 

documentele specifice Examenului de admitere, precum și în aplicaţia electronică. 

____ iunie 2021     ______________________________ 


