
 

 ALEEA  BARAJUL  DUNĂRII  NR. 5,  SECTOR 3,  BUCUREŞTI 

TELEFON  /  FAX :  021 3404811; 021 3400750                                 E - mail : laicuza@ gmail. com 

 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

 I. Subsemnatul (a) ________________________________________________, părinte / 

reprezentant legal al elevului(ei) _________________________________ admis(ă) la Liceul 

Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Sector 3, București, profilul UMAN, specializarea ȘTIINȚE-

SOCIALE, clasa a IX-a, an școlar 2022-2023, vă rog să aprobați înscrierea fiului/fiicei mele în liceu 

la profil UMAN, specializarea ȘTIINȚE-SOCIALE, astfel*: 

 

ȘTIINȚE SOCIALE, INTENSIV ENGLEZĂ 

 

ȘTIINȚE SOCIALE 

 

Menționez că anexez prezentei cereri, dovada de promovare a testului bilingv sau a echivalării 

acestuia, cu nr. _______ din data de ______________, eliberată de 

_______________________________________________. 

 

În lipsa dovezii de promovare a testului bilingv sau a echivalării acestuia și în limita locurilor 

disponibile, optez pentru înscrierea în vederea susținerii testului bilingv de limbă engleză desfășurat 

în școală în data de 21 iulie 2022, ora 9:00**. 

 

II. Discipline opționale pentru clasa a IX-a, anul școlar 2022-2023***: 
 

ȘTIINȚE SOCIALE, INTENSIV ENGLEZĂ 

 LB. ENGLEZĂ - ITINERARII BRITANICE (o oră) 
 

ȘTIINȚE SOCIALE 

 LB. ROMÂNĂ – LITERATURA ȘI FILMUL  (o oră) 

 T.I.C. – PAGINI WEB (o oră) 

 RELIGIE – PUBLIC SPEAKING, CHARISMĂ ȘI ORATORIE (o oră) 

 RELIGIE – EDUCAȚIE MORALĂ (o oră) 

 LB. ENGLEZĂ – INTRODUCERE ÎN LITERATURĂ (o oră) 
 

 

III. Opțiuni pentru studiul limbii străine: 

 LIMBA 1 din LIMBA ____________________ în LIMBA ENGLEZĂ; 

 LIMBA 2**** din LIMBA ___________________ în 

FRANCEZĂ 

SPANIOLĂ 

GERMANĂ 

                                                           
* Se notează în căsuțele dedicate cu 1, respectiv 2 în funcție de ordinea opțiunilor dorite. 
** Se bifează cu „X” doar de către candidații care optează pentru o clasă cu predare intensivă a limbii engleze dar nu au 

prezentat dovada promovării susținerii testului bilingv / echivalării acestuia. 
*** Se bifează cu „X” disciplina opțională dorită. 
**** Se va bifa o variantă cu „X”, cu prioritate limba străină studiată pe perioada învățământului gimnazial. 
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IV. Vă informăm că instituția noastră de învățământ va colecta, utiliza și prelucra date cu 

caracter personal conform prevederilor Legii 190/2018 - pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Aceste date sunt: numele și 

prenumele, cetățenia, naționalitatea, semnătura, stare civilă, telefon/ fax, adresa domiciliul/ reședință, 

e-mail, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, actele/ fișele medicale, 

apartenența religioasă, profesia, locul de muncă*****. 

Vă informăm că Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” este monitorizat video în toate 

spațiile destinate procesului de învățământ******. 

Declar, de asemenea, că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului Intern afișat pe 

site-ul liceului www.laicuza.ro . 

 

Atât eu ________________________________________________ (elev), cât și părintele/ 

susținătorul legal _______________________________________________ (părinte), am luat la 

cunoștință faptul că părintele răspunde de exactitatea datelor personale ale elevului. 

 

 

__________________________________ 

(nume și prenume părinte / reprezentant legal) 

 

 

____________________________ 

           (semnătura părinte) 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                            (nume și prenume elev) 

__________________ 

    (data) 

 

____________________________ 

           (semnătura elev) 

 

DOMNULUI DIRECTOR AL LICEULUI TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

                                                           
***** Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din București prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. pentru 

desfășurarea activităților aferente scopului educativ și cultural. Liceul va centraliza şi transmite datele cu caracter personal 

doar la solicitarea și justificarea instituțiilor abilitate: Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

Casa Corpului Didactic, alte unități școlare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcția de 

Sănătate Publică, Poliția Română, Primăria/ Consiliul General a/al Capitalei și Primăria Sectorului 3 (Direcția 

Învățământ). Pentru asigurarea confidențialității informațiilor din baza noastră de date, sunt implementate măsuri de 

securitate speciale pentru a asigura confidențialitatea acestora, în conformitate cu standardele de securitate impuse de 

legislația curentă. 
****** Datele video sunt prelucrate în scopul prevenirii si combaterii săvârșirii de infracțiuni, asigurarea pazei si protecției 

persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalațiilor de utilitate publica, precum si a împrejmuirilor afectate 

acestora. 

http://www.laicuza.ro/

