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FORMULAR PENTRU ÎNSCRIERE 
în clasa a V-a 

  anul şcolar 2018 - 2019 

I.  Informaţii despre elev 
 

1. Numele şi prenumele: _______________________________________________________ 
2. CNP:   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
3. Data naşterii: zi ___, lună _______, an ______; Locul naşterii _______________________ 
4. Numele şi prenumele părinţilor:  -tata: __________________________________________                                                   

-mama: ________________________________________ 
5. Domiciliul stabil al părinţilor: localitatea: ___________________________ cod _________ 
                strada: ________________________________ nr. ___ bl. _____ sc. _____ apt. ____ 
     telefon fix: ________________ mobil: ________________ jud. _____________ 
6. Domiciliul elevului (dacă nu locuieşte împreună cu părinţii): ________________________ 
                   __________________________________________________________________ 
                   ___________________________________________________________________ 
7.  Telefon contact: _________________________  / _________________________________     
8.   Studiile părinţilor:    -tata _____________________; mama: ________________________ 
9.   Profesia părinţilor:    -tata _____________________; mama: ________________________  
10.   Locul de muncă al părinţilor:  -tata: __________________________________________ -

mama: ________________________________________ 
11. Naţionalitatea:  ______________________________ 
12. Unul / ambii părinţi lucrează în străinătate  –tata(DA/NU), ţara __________________ 

   –mama(DA/NU), ţara ________________ 
13. Biserica frecventată de părinţi: ________________________________________________ 

        ________________________________________________ 
14. Limbi străine studiate în clasa a IV-a: -limba  _________________, an de studiu ________ 
                                                                
15. Materii preferate (primele trei în ordinea preferinţei): 
    -  _________________________________________________________ 
   -  _________________________________________________________ 
15. Dacă ai participat la concursuri şcolare (DA  /  NU)    
         Dacă DA, la ce discipline: ___________________________ clasele: ___________ 

                ___________________________ clasele: ___________ 
16. Dacă ai participat la concursuri sportive (DA  /  NU) 

        Dacă DA, la ce probe: ____________________________ clasele: ____________ 
17. Dacă ai făcut parte din corul şcolii, sau altă formatie muzicală şcolară ( DA  /  NU) 

        DACĂ da, enumeraţi: _______________________________________________ 
18. Dacă ai avea posibilitatea să participi la unele activităţi extraşcolare, ce ai prefera? 

        (anumite cercuri, cor, formaţii sportive, altele – enumeraţi) _________________ 
         ________________________________________________________________ 
         ________________________________________________________________ 

19. Necesită programă adaptată (cerinţe educaţionale speciale): DA / NU _______________ 
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II. Angajamentul elevului și al părintelui 
 
 - Ca elev al şcolii voi căuta să-mi impun cu perseverenţă standardele şcolii şi să-i încurajez şi pe colegii 
mei să facă la fel; 
 - Mă angajez să cooperez şi să manifest respect orcărei autorităţi sub care mă aflu (părinţi, profesori, 
personalul şcolii); 
 - Înţeleg că este un privilegiu să frecventez această şcoală şi, în consecinţă, comportamentul meu va fi o 
mărturie pentru Dumnezeu, atât în şcoală cât şi în viaţa particulară; 
 - Sunt conştient că folosirea băuturilor alcoolice, a tutunului, a drogurilor sau a ltora asemenea, atât în 
şcoală, cât şi în afara ei vor avea ca rezultat orientarea mea spre o altă şcoală;  
 - Sunt conştient că folosirea unui limbaj profan (înjurături, limbaj licenţios), a unor atitudini violente,  
citirea şi folosirea unor materiale cu conţinut moral dăunător (materiale pornografice etc.), ascultarea unei muzici 
al cărei mesaj nu are conţinut în concordanţă cu standardele etice ale şcolii, precum şi folosirea la şcoală a unei 
vestimentaţii care nu reflectă spiritul ROF al şcolii, vor atrage sancţionarea elevului conform regulamentelor în 
vigoare; 
 - Sunt conştient că va trebui să respect prevederile legislaţiei şcolare în vigoare, cât şi a regulamentelor 
şcolare aprobate la nivelul şcolii, în caz contrar voi suporta consecinţele menţionate în aceste regulamente. 
  
 Am citit cu atenţie angajamentul de mai sus şi am înţeles toate prevederile lui: 
 
   Semnătura elevului: _________________________________ 
 
 Ca părinte mă angajez să colaborez împreună cu şcoala la educaţia copilului meu în spiritul 
angajamentului de mai sus,  a Legii Educaţiei Naţionale în vigoare  şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare 
(ROFUIP, ROF, RI, RE). 
 
   Semnătura părintelui: __________________________________ 
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III. CERERE RELIGIE 

      N.I. ______ / ____________ 2018 
 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
 
 

 
Subsemnatul / subsemnata, _____________________________________________________ , 
       (nume, iniţiala tatălui, prenume) 

având CNP _________________________, părinte / reprezentant legal al elevului /elevei 

_____________________________________________, înscris / înscrisă în anul şcolar 2018 – 

2019 în unitatea de învăţământ LICEUL TEOLOGIC BAPTIST, din TIMIŞOARA, jud. 

TIMIŞ în clasa a V-a , prin prezenta solicit participarea fiicei mele / fiului meu la orele de religie. 

Menţionez că doresc participarea fiicei mele / fiului meu la orele de religie ale cultului 

BAPTIST. 

 
 
 
 

 Data ..............................................    Semnătura, 
 
 Domnului director al LICEULUI TEOLOGIC BAPTIST  din TIMIŞOARA 
 
 


