
 

                   MINISTERUL EDUCAŢIEI  

                     LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI 

__________________________________________________________________ 
 
Nr.........../................      Înscriere în clasa a IX-a 

       Specializarea _____________________ 
 
         Director __________________ 

 
 

DOAMNA  DIRECTOR, 

 
 
 

 Subsemnat(ul/a) _________________________________________, absolvent al clasei a VIII-a la 

Școala Gimnazială ______________________________________________________________ 

legitimat cu CI seria _____, nr._____________avand CNP__________________________ admis (ă) 

prin repartiție computerizată în clasa a IX-a cu media __________, la Liceul Tehnologic ASTRA Pitești, 

învățământ tehnic, specializarea _____________________________ vă rog a-mi aproba înscrierea în 

clasa a IX-a, anul școlar 2022-2023, menționând  următoarele: 

  Am domiciliul : județul___________, localitatea _____________, Comuna ___________________ 

Sat __________________, Str._________________________, Nr.___, Bl.______, Sc.____,ap._____. 

Nr. telefon elev : ______________________ ; e-mail : ______________________________________ 

Nume și prenume tată: ____________________________________,nr. telefon tată_______________ 

Profesie tată: ___________________________ Loc de muncă _______________________________ 

Nume și prenume mamă: ____________________________________,nr. telefon mamă___________ 

Profesie mamă: ___________________________ Loc de muncă _____________________________ 

Domiciliul părinților:__________________________________________________________________ 

Dacă părinții sunt divorțați – Tutore legal este_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

   Limbi moderne studiate: Avansat _____________________, Începător__________________________. 

  

Suntem de religie _______________________și doresc/ nu doresc  ca elevul să participe la orele de religie. 
 

 

Am luat la cunoștință de drepturile prevăzute în Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date,și sunt de acord cu prelucrarea lor. 

 

 

Numele și prenumele elevului: ______________________ ___________________   

 Semnătură elev:        

 

Numele și prenumele părintelui însoțitor/ tutore: ________________________________ 

  Semnătură părinte: 

 

 

 

 

 

Doamnei Director a Liceului Tehnologic ASTRA Pitești 



 

                   MINISTERUL EDUCAŢIEI  

                     LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI 

__________________________________________________________________ 
 
Nr.........../................      Înscriere în clasa a IX-a 

       Calificarea _____________________ 
 
         Director __________________ 

 
 

DOAMNA  DIRECTOR, 

 
 
 

 Subsemnat(ul/a) _________________________________________, absolvent al clasei a VIII-a la 

Școala Gimnazială ______________________________________________________________ 

legitimat cu CI seria _____, nr._____________avand CNP__________________________ admis (ă) 

la Liceul Tehnologic ASTRA Pitești, la ȘCOALA PROFESIONALĂ,  calificarea ____________________ 

vă rog a-mi aproba înscrierea în clasa a IX-a, anul școlar 2022-2023, menționând  următoarele: 

  Am domiciliul : județul___________, localitatea _____________, Comuna ___________________ 

Sat __________________, Str._________________________, Nr.___, Bl.______, Sc.____,ap._____. 

Nr. telefon elev : ______________________ ; e-mail : ______________________________________ 

Nume și prenume tată: ____________________________________,nr. telefon tată_______________ 

Profesie tată: ___________________________ Loc de muncă _______________________________ 

Nume și prenume mamă: ____________________________________,nr. telefon mamă___________ 

Profesie mamă: ___________________________ Loc de muncă _____________________________ 

Domiciliul părinților:__________________________________________________________________ 

Dacă părinții sunt divorțați – Tutore legal este_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

   Limbi moderne studiate: Avansat _____________________, Începător__________________________. 

  

Suntem de religie _______________________și doresc/ nu doresc  ca elevul să participe la orele de religie. 
 

 

Am luat la cunoștință de drepturile prevăzute în Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date,și sunt de acord cu prelucrarea lor. 

 

 

Numele și prenumele elevului: ______________________ ___________________   

 Semnătură elev:        

 

Numele și prenumele părintelui însoțitor/ tutore: ________________________________ 

  Semnătură părinte: 

 

 

 

 

 

Doamnei Director a Liceului Tehnologic ASTRA Pitești 

 


