
MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALEȚIEI NAȚIONALE ȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA

COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET”
Str. 14 Noiembrie, nr. 24, 820009, Tulcea

Telefon / fax:  0240 517130
e-mail: spiruharetl@yahoo.com; www.spiruharet-tulcea.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 23500 / 11.06.2012

       Nr. înregistrare ________ / ____________                                              
       DIRECTOR,                                                                                   

Prof.  ANASTASIU FLORIN – CRISTIAN

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/a 
_________________________________________________________, domiciliat/ă  în 
localitatea ______________, str. _________________________, nr. ______, bl. ____, sc. 
____, et. ___, ap. ____, telefon _____________________, părinte al elevului/ei 
___________________________________________________________, din clasa a IV-a la
unitatea colară ______________________________________________________ vă rog sășcolară ______________________________________________________ vă rog să
aproba i ți preînscrierea fiului meu/fiicei mele în cadrul Colegiului Dobrogean ”Spiru Haret” 
Tulcea, în clasa a V-a, an colar 2020-2021școlar 2020-2021 .

Anexez următoarele acte:
/__/ copie certificat na tere, elevșcolară ______________________________________________________ vă rog să
/__/ copie act identitate părin i/tutore/reprezentant legal;ți 
/__/ adeverin ă medicală de intrare în colectivitate, fi ă vaccinări i aviz epidemiologicți școlară ______________________________________________________ vă rog să școlară ______________________________________________________ vă rog să ;
/__/ copie hotărâre judecătorească (dacă este cazul).

DECLARA IEȚIE ,

Subsemnatul/a ________________________________________________________,
părinte al elevului/ei ______________________________________________________,
născut/ă  la  data  de  __________,  în  localitatea  _____________,  jude ul  _____________,ți 
având CNP _______________________________, declar pe propria răspundere că am luat
la cuno tin ă de drepturile prevăzute în Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cușcolară ______________________________________________________ vă rog să ți ți 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circula ie a acestor date, prevederileți 
Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 (regulamentul general privind protec ia datelor)ți 
i  sunt  de  acord  ca  acestea  să  fie  colectate  i  prelucrate  în  aplica iile  electronice  aleșcolară ______________________________________________________ vă rog să școlară ______________________________________________________ vă rog să ți 

M.E.N./I.S.J./unitatea de învă ământ precum i în cazul altor institu ii publice, începând cuți școlară ______________________________________________________ vă rog să ți 
data înscrierii în învă ământul gimnazial.       ți 

 Data,                                                                    Semnătura,
 _____________                                                      ______________

Domnului Director al Colegiului Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea

mailto:spiruharetl@yahoo.com
http://www.spiruharet-tulcea.ro/

	Nr. înregistrare ________ / ____________

