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ANUNȚ  

ADMITERE LICEU 2021 
 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DE LA CLASELE DE PROFIL PEDAGOGIC,  

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR - EDUCATOARE 

 

Acum poți beneficia GRATUIT de consultații pentru admitere la specializarea 
învățător - educatoare, începând cu 20 martie 2021, ora 09.00 
(CEREREA SE TRANSMITE ON-LINE LA ADRESA DE E-MAIL: colegiulcarol@gmail.com) 

 Elevii care doresc să se înscrie la probele de aptitudini pentru 

admiterea în clasa a IX-a - profilul pedagogic, specializarea învățător - 

educatoare, în vederea programării pregătirii gratuite (prezență fizică sau online) 

pentru probele de aptitudini, trebuie să completeze cererea de înscriere 

pentru pregătire gratuită online.  

 Datele personale din cerere ne sunt necesare pentru a putea 

constitui un grup de whatsapp sau pentru a vă transmite pe mail link-ul de 

conectare în vederea participării la pregătire. 
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CERERE 

(CEREREA SE TRANSMITE ON-LINE LA ADRESA DE E-MAIL: colegiulcarol@gmail.com) 

pentru participarea la cursurile online de pregătire gratuită la probele de 

aptitudini, necesare admiterii în clasa a IX-a la profilul pedagogic,  

specializarea învățător - educatoare 

 

Subsemnatul ………………………………………………, elev la Școala 

………………………………………….……………….., doresc să particip la pregătirea 

gratuită pentru probele de aptitudini, necesare admiterii în clasa a IX-a – profil 

pedagogic, specializarea învățător – educatoare. 

 

Adresa personală de mail* este: …………………………………………… 

Numărul personal de telefon* este: ……………………………………… 

Notă*:  
Prin completarea acestui formular vă exprimați acordul ca școala să fie autorizată 

să proceseze datele dumneavoastră, personale de către Comisia de 

inscriere/admitere/mobilitate din unitatea de învățământ, respectând prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Consimțământul 

dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 

furnizarea datelor personale este acordat doar pentru scopul menționat.  

 

Semnătura, 
 
 
Data, 
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