
ANEXA NR. 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

DOAMNA DIRECTOR, 

 

 

Subsemnata ............................................................................................................................ , 

având CNP ……………………………., născută în localitatea ..................................................... , 

județul ………………………, fiica lui ……………………… și al lui ......................................... , 

absolventă a clasei a VIII a de la Școala ......................................................................................... , 

din localitatea …………………………, județul ……………………….., promoția/seria ............ , 

domiciliată în localitatea .................................................................................................................. , 

județul ……………………, fiică a Eparhiei .................................................................................. , 

nr. telefon părinți ............................................................................................................................. , 

vă rog să-mi aprobați înscrierea pentru probele de aptitudini, sesiunea .................. …………….la 

specializarea 

Ghid turism religios. 

Menționez: 
 

a) Declar că am fost informată că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și 

pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că 

informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de 

instituție cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date. 

b) Mi-am asumat toată răspunderea pentru corectitudinea datelor înscrise în actele depuse 

la dosar. 

c) Am luat la cunoștință de Regulamentul Intern al unității școlare și sunt de acord să-l 

respect (vezi site-ul școlii). 

d) Voi informa conducerea școlii, în timp util, asupra oricărei modificări privind 

schimbarea domiciliului, numele de familie, parohia, Eparhia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Semnătură candidat …………………… 

Semnătură părinte ………………………. 

 

 

 

 
               Doamnei Director a centrului pentru susținerea probelor de aptitudini



 

ANEXA NR. 2 – CERERE BINECUVÂNTARE ÎNALTPREASFINŢIT 

Înaltpreasfinției Sale, 

Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei 

 

Subsemnata ............................................................................................................................. , 

cu fiască supunere, vă rog să binevoiți a-mi acorda arhiereasca binecuvântare pentru înscrierea la 

probele de aptitudini din cadrul concursului de admitere la Liceul Teologic Ortodox “Cuvioasa 

Parascheva” Agapia, sesiunea ……………………………... 

Menționez că: 

a) Îmi asum, în mod liber și conștient, cu deplină responsabilitate, respectarea normelor și 

rânduielilor Bisericii Ortodoxe Române legate de învățământul teologic și, în special, 

cele de referință la statutul de elev în liceul teologic. 

b) Fiind conștient de importanța păstrării Înaltei binecuvântări pe toată durata studiilor, 

mă voi strădui să răspund, cu toată conștiinciozitatea chemării ce mi-a fost 

încredințată, iar în caz de abateri grave, îmi asum faptul că, în situația retragerii 

binecuvântării, să înceteze calitatea mea de elevă a liceului teologic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data …………. 

 

 

Nume și prenume candidat, semnătură ……………………………………………………. 
 

Nume și prenume părinte, semnătură ………………………………………………………. 
 

 


