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DOAMNĂ DIRECTOR 

 

     Subsemnații.................................................................................................................. 

domiciliați în ......................str.........................................................nr............bloc........scara........... 

ap.........nr…… telefon.tatăl..............................nr.telefon mama............................................. vă rugăm să 

aprobați înscrierea fiului meu/ fiicei mele ................................................................................elev/elevă  în 

clasa a-IV-a la Școala Gimnazială...................................................................... , la Colegiul Național 

,,Alexandru Ioan Cuza ,,Municipiul Ploiești , în clasa a-V-a  intensive limba engleză  , anul școlar 

2020-2021.  

     Am luat notă de faptul că : 

- Elevii care anterior admiterii în clasa a-V-a , la clasele cu predare în regim intensiv a  

unei limbi de circulație internațională  ( limbă engleză ), au susținut examen de competență lingvistică 

într-o limbă de circulație internațională ( limba engleză ) și au obținut o diploma nivel A1 , sau nivel 

superior, pot fi admiși fără a mai susține proba de aptitudini și cunoștințe la limba engleză, fiindu-le 

acordat , prin echivalare , nota 10 (zece) la proba respectivă.   Pentru a fi echivalată  diploma cu nota 

10(zece) , elevii trebuie să obțină un număr minim de 11 scuturi din 15 posibile în așa fel încât la fiecare 

probă să dețină  minim 3 scuturi 

- În cazul în care numărul elevilor înscriși ,care dețin un atestat valabil, este egal sau depășește  

numărul de locuri atunci toți elevii înscriși dau examen, iar atestatul nu se ia în considerare 

- În cazul în care numărul elevilor înscriși ,care dețin un atestat valabil ,este mai mic decât numărul  

de locuri , elevii înscriși , care nu dețin un atestat valabil, dau examen și ocupă locurile libere în ordinea 

descrescătoare a notei obținute în urma testării la limba engleză ( proba scrisă și orală) 

 MANUAL…………………………………………………………………………………………. 

      Anexez prezentei următoarele documente: 

- Certificat de naștere elev / copie 

- Diplomă nivel A1 sau nivel superior / copie 

- Certificatele de identitate ale părinților / copii 

- Adeverință de promovare a clasei a-IV-a 

 

Data:                                               Semnături părinți : 1........................................................... 

                                                                                       2........................................................ 
   Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către  Colegiul Național ,, 

Alexandru Ioan Cuza ,, Municipiul Ploiești . 

Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidențial în conformitate cu  prevederile Directivei CE/95/46/ 

privind protecția persoanelor fizice  în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestoar 

date transpusă prin Legea 677/2001 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare  precum și prevederile Directive  

2002/58/CE privind prelucrarea datelor și protecției vieții private în sectorul comunicațiilor electronice ,transpusă prin legea 

nr. 506 / 2004 Semnături părinți :    1.......................................................... 

                                                     2.......................................................... 

     

Doamnei Director al Colegiului Național ,, Alexandru Ioan Cuza ,, Municipiul Ploiești 


