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DIRECTIA GENERALĂ ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

DIRECŢIA STRATEGII, EVALUARE ŞI MONITORIZARE CURRICULUM 

Anexă la Procedura MEC nr„„ .. „ .. „.„„„„ privind modalitatea de completare şi transmitere a fişelor de fnscriere 
ale candidaţilor şi de înregistrare a datelor în baza de date computerizată pentru admiterea computerizată 
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 

Nr„„ ...... I ... . „.„„„.2020 

DECLARA ŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/Subsemnata, .... „ ... „„„„„.„„„„„„.„„„„„.„ părintele/reprezentantul legal al 
candidatului..„„.„„ .„„„„.„.„ .. „.„„„„.„ ... „ .. „„„„. domiciliat(ă) în localitatea „.„ .. „.„.„„„„.„ ... „ ... „ str . 
. „.„„„ .. „„ .... „.„ ... „„„.„, nr. .„.„ ... bl. ... „„ .se „„.. ap. .„.„. judeţul/sectorul „.„„„„.„.„ ........... , 
legitimat(ă) cu „„.„„„. seria .„„„„. nr ... „ .. „., CNP .„ .. .. „„.„„.„ .... „„ ....... declar pe proprie răspundere 
că datele şi opţiunile cuprinse în Fişa de înscriere pentru admiterea computerizată în învăţământul 
liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, transmisă prin mijloace electronice de comunicare, 
sunt corecte şi aparţin candidatului. 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii , declar pe propria răspundere şi 

sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale. 

Semnătură candidat, Semnătură părinte/reprezentant legal, Data 

• Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 
învăţământ, în vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului. 
• Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea 
de învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării. 
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