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CERERE DE ÎNSCRIERE 
în clasa a IX-a la Colegiul Tehnic  “Emanuil Ungureanu ” Timișoara 

în urma repartizării computerizate – an școlar 2021-2022 
 
 

Subsemnalul/a _____________________________________________________, 

părinte/reprezentant legal al elevului/elevei ____________________________________, 

absolvent/ă a clasei a VIII-a la unitatea școlară__________________________________, 

avănd în vedere că, în urma admiterii computerizate , fiul meu/fiica mea a fost 

repartizat(ă) la Colegiul Tehnic  “Emanuil Ungureanu ” Timișoara, vă rog să aprobați 

înscrierea în clasa a IX-a, filiera Tehnologică, profil ______________, domeniul 

_______________________ începând cu anul școlar 2021-2022. 

 Date suplimentare elev/ă necesare pentru situațiile statistice: 

1. Naționalitate: ______________________________ 

2. Cetățenie: ________________________________ 

3. Religie: __________________________________ 

4. Număr telefon elev: _________________________ 

5. Adresă de email:  ___________________________ 

6. Limba modernă 1: __________________________ 

7. Limba modernă 2: __________________________ 

In cazul în care limba studiată în gimnaziu nu corespunde cu limba care se 

studiază în instituție, sunt de accord cu: 

☐  inversarea limbilor străine 

            ☐  studierea altei limbi străine. 

8. Date despre părinți/reprezentanți legali: 

1. Nume și prenume tata: ________________________________________, 

telefon __________________ 

2. Nume și prenume mama: _______________________________________, 

telefon _________________ 



3. Nume și prenume reprezentant legal: _________________________________, 

telefon __________________ 

 

În cazul în care orele se vor mai desfășura on line,  menționez că: 

 Am acces la internet:    ☐  Da 

                 ☐  Nu 

 Echipamente IT deținute pentru învățarea on-line: 

 ☐ calculator (hardware) 

 ☐  tabletă  

 ☐  laptop 

 ☐  telefon (android sau apple) 

 ☐  nu deținem tehnologie. 

 

Declarații de consimțământ 

☐   Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul 

înmatriculării fiului meu/ fiicei mele.   

☐   Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe proprie 

răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere 

sunt reale. 

☐   Ne angajăm că pe toată durata școlarizării fiului meu/ fiicei mele să colaborăm cu 

dirigintele clasei și cu conducerea școlii, să răspundem la toate solicitările acestora, 

să răspundem de comportamentul fiului meu /fiicei mele în școală și în afara școlii, 

să respectăm prevederile Statutului elevului și Regulamentului de organizare și 

funcționare al Colegiul Tehnic  “Emanuil Ungureanu ” Timișoara. 

 

 

Data,    Semnătură elev,                            Semnătură părinte, 

 


