
1) Unitatea = Unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul.
2) Datele referitoare la proba de preselec ie se vor completa de unitatea de învă ământ  doar în situa iile în care se aplică o procedură de preselec ie la solicitarea expresă a partenerului de practică în condi iile
prevăzute la art. 8 din anexa la OMENCS nr. 5068/31.08.2016.
3) Datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă  doar la situa iile în care este necesară sus inerea probei suplimentare de admitere ca urmare a unui număr de candida i mai mare decât numărul
de locuri, în conformitate cu art. 9 din anexa la OMENCS nr. 5068/31.08.2016.
4) Menţiune = Se completează dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte/tutore și conducerea şcolii.
MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.  Sunt publice pentru o perioadă
de 2 ani următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele elevului și rezultatele aferente evaluărilor acestuia.
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.

Notă la proba de
limbă maternă:

Notă la proba de
limbă maternă:

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Nr. înreg.______  /_____- 2020
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat

Codul numeric personal: Data naşterii: - -
Z Z L L A A A A

Numele : Init. tată:  Prenumele:

Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:

Media claselor V – VIII:             ,

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________

Unitatea:1) ____________________________________________
Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:

1. 2.                       3.                      4.                      5.                       6.                     7. 8.

9.                    10.                    11.                    12.                     13.                     14. 15.                   16.
OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.

2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare, pentru care optează

Candidat Părinte/Tutore

Proba de preselecţie:2) Rezultat: Admis Respins

Proba suplimentară de admitere: 3) Nota: ,

Lb: Nota:            ,                                              Lb:               Nota:            ,

Media de admitere: , Rezultat admitere: Admis Respins

Menţiune: 4)

Candidat Părinte/Tutore

Unitatea: 1) ____________________________________________

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:

1. 2. 3.                      4.                      5.                       6.                     7.                      8.

9.                    10.                    11.                    12.                     13.                     14. 15.                   16.
OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.

2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări planul de şcolarizare, pentru care optează

Candidat                                                       Părinte/Tutore

Proba suplimentară de admitere: 3) Nota: ,

Lb:              Nota:            , Lb:               Nota:            ,

Media de admitere:            ,                        Rezultat admitere: Admis Respins

Menţiune: 4)

Candidat Părinte/Tutore

L. S.
D i r e c t o r

L. S.
D i r e c t o r

L. S.
D i r e c t o r

L. S.
D i r e c t o r

L. S.
D i r e c t o r
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