MINISTERUL EDUCAȚIEI
LICEUL DIMITRIE PACIUREA
STRADA BĂICULEŞTI, NR. 29, SECTOR 1, BUCUREŞTI
E-MAIL: paciureadimitrie@yahoo.com
TEL: 0216670195

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
LA PROBA DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a IX -a
ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

Vă rugăm completați cu litere majuscule.
NUMELE CANDIDATULUI _______________________________ INIȚIALA TATĂLUI _____
PRENUMELE CANDIDATULUI ___________________________________________________
CNP CANDIDAT ________________________________________________________________
ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ _____________________________________________________
LOCALITATEA _________________________________________________________________
SECTOR/JUDEȚ ________________________________________________________________
PROBELE DE APTITUDINI
a)PROBA DE PERCEPȚIE VIZUALĂ(DESEN) - OBLIGATORIE
b)PROBA DE CREATIVITATE - LA ALEGEREA CANDIDATULUI:


COMPOZIȚIE ÎN CULOARE (PICTURĂ)



COMPOZIȚIE ÎN VOLUM (MODELAJ)

Conform Regulamentului (U.E.) 679/2016, care a intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018 pentru protecția persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Liceul de Arte Plastice „ Nicolae Tonitza
”- București are obligația de a administra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care ni le furnizați:
numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul dumneavoastră de telefon fix / mobil, data nașterii, sexul si adresa
de email.
Prin completarea datelor, declarați și acceptați necondiționat ca datele personale să fie incluse în baza de date și vă dați acordul expres și
neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate pe toată durata desfășurării concursului și a școlarizării elevei /
elevului.
Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare,
dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa
justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date.
Informațiile cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale
statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

DATE DE CONTACT PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL:
NUME: _________________________________________________________________
TELEFON: ______________________, EMAIL: ________________________________

DATA,

SEMNĂTURĂ CANDIDAT,
____________________________
SEMNĂTURĂ PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL,
____________________________________________

