
                                                                

 Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud 

Bulevardul Grănicerilor Nr. 2 

Năsăud, cod 425200 

Jud. Bistrița-Năsăud, 

Tel/fax: 0263360763 

www.gcosbucnasaud.ro  ;  e-mail: colegiulcosbucnasaud@yahoo.com;         Nr…………din………………. 

                

Doamnă Director, 

 

 

 Subsemnatul (a) ___________________________________________________ 

domiciliat(ă) în localitatea ______________________, str. _________________, 

nr._____, sc.___, ap.___, vă rog să-mi aprobaţi cererea de înscriere a  fiului(fiicei) 

_________________________________________, având CNP 

___________________, pentru admiterea la profilul Pedagogic, specializarea 

Învăţător-Educator, în clasa a IX-a, an şcolar 2020-2021, absolvent(ă) al/a clasei a 

VIII-a al/a şcolii _____________________________________________________,      

Ataşez actele necesare : 

- Fişa de aptitudini 

- Certificat de naştere elev (în copie, scanat/fotografiat) 

- Carte de identitate elev (dacă este cazul, în copie, scanat/fotografiat); 

- Carte de identitate părinte / tutore legal ((în copie, scanat/fotografiat); 

 

      Data           Semnătura 

_ _  /06/2020 

 

 

 

Către conducerea Colegiului Naţional „George Coşbuc”  

Năsăud 

 

 

 

 

http://www.gcosbucnasaud.ro/
mailto:colegiulcosbucnasaud@yahoo.com


 

 

 

 

 

Declarație de consimțământ  

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

                                                                           

Subsemnatul(a)………………………………………………………, cod numeric 

personal ……………………..…, , domiciliat(ă) în  ..……………………………… 

 ………………………., posesor al C.I. seria…….. nr…………………, eliberată de 

……………………… ……………….., la data de ………………………., declar că: 

 

cunoscând prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul 

European și Consiliul Uniunii Europene, îmi exprim consimțământul ca unitatea 

şcolară, Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud,  să folosească datele de 

identificare cu caracter personal, puse la dispoziție, numai pentru întocmirea 

documentelor de înregistrare și evidență  ce vizează relațiile școală – elev. 

 

 

              

                                                                                                                 

      Data           Semnătura 

        _ _  /06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÎNSCRIERE LA PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITERE LA  

PROFIL PEDAGOGIC, 

specializarea  Învățător- Educator 

 

           Pentru înscriere , părintele sau candidatul, în perioada  2 iunie - 5 iunie 2020, 

trimite pe adresa de e-mail a colegiului (colegiulcosbucnasaud@yahoo.com) sau depune  

la secretariatul unităţii, personal (în dosar cu şină) , următoarele: 

1.  Fișa de aptitudini care conține următoarele:  

- tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice  și disciplina în ale cărei 

programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, 

educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport 

 - media generală a claselor V –VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație 

vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;. 

 - media generală a claselor V-VIII - la purtare;  

 - calificativul –ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic. 

             Fişa va fi trimisă școlilor de proveniență până în 2 iunie, de către Ministerul 

Educației și Cercetării şi va fi completată de către secretariatul școlii în care figurează 

acum elevul.  

 

2. cerere tipizată – completată de către părinte (semnată și apoi scanată/ fotografiată 

vizibil) 

3. copie certificat de naștere elev (scanată/ fotografiat vizibil) 

4. copie C.I. elev (scanată/ fotografiat vizibil) 

5. copie C.I. părinte/susţinător legal (scanată/ fotografiate vizibil). 

6. Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal (scanată/ fotografiat vizibil) 

 

Pentru detalii suplimentare puteţi suna la secretariatul colegiului la numărul de telefon: 

0263360763, între orele 830-1500, în zilele de marţi, miercuri şi joi, iar vineri între orele 830-1300, în 

perioada 2-5 iunie 2020. 

În cazul în care optaţi pentru înscrierea online, e-mailul trebuie să conţină cele 6 documente 

menţionate mai sus, scanate/fotografiate vizibil. 

 


