Nr. ............ /............. 2021

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 02
Subsemnatul/Subsemnata,.............. ................................................................................................,
părintele/reprezentantul legal al copilului.....................................................................................,
domiciliat(ă)

localitatea………………….....................................,

în

str............................................................, nr. ..........., bl. ........., sc. ........., ap. ........., județul /
sectorul,………………………………………………………., legitimat(ă) cu ............ seria
.......... nr. ..............., CNP
răspundere

că

datele

………………………………………………, declar pe proprie
și

informațiile

cuprinse

în

documentul/documentele

..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................*)
transmise prin mijloace electronice de comunicare, în vederea participării fiicei mele/fiului meu
la procesul de admitere pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2021-2022 sunt corecte.
Totodată, declar că am înțeles următoarele:
 Până la data de 1 iulie 2021 voi trimite pe adresa de e-mail
admitereclasa5@arteplasticetm.ro portofoliul cu cele 10 lucrări precum și cele două
declarații pe proprie răspundere, Cererea de înscriere la Testul de aptitudini. fotografie
după Certificatul de naștere al copilului și după buletinele părinților.


În data de 9 iulie 2021 mă voi prezenta la secretariatul Liceul de Arte Plastice pentru a lua
Fișa de transfer și mă voi prezenta la unitatea de învățământ de unde vine elevul pentru a
primi transferul.



Până la data de 16 iulie 2021 voi prezenta la secretariatul unității de învățământ liceal
documentele (transferul semnat, copie foaie matricolă, copie certificat de naștere elev,
copie CI părinți etc.) care stau la baza admiterii fiicei mele/ fiului
meu_____________________________________________ în clasa a V-a, la Liceul de
Arte Plastice, pentru anul școlar 2021-2022, inclusiv documentele medicale necesare
înscrierii.

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria
răspundere ș i sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de
înscriere sunt reale.
Semnătura,



Data

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în
vederea soluționării cererii de înseriere a minorului.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învățământ,
în vederea soluționării prezentei cereri; ulterior, pe parcursul școlarizării.

*) Se vor completa, după caz: declarație pe proprie răspundere, copie certificat naștere, copie CI,
lucrări etc.

