
 
 

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

                                                                           web :   www.ctalp.ro 

FIȘA DE ÎNSCRIERE  

LA PROBA DE APRITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A ARHITECTURĂ 

ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021  

Numele candidatului _________________________________________________________________ 

Prenumele candidatului _______________________________________________________________ 

Inițiala tatălui _______________________________________________________________________ 

CNP candidat  

Școala de proveniență ________________________________________________________________ 

Localitatea _________________________________________________________________________ 

Județ/ Sector _______________________________________________________________________ 

Proba de aptitudini – PORTOFOLIU DE LUCRĂRI (imagini după 10 planșe A3) conține și am 

depus scanate sau fotografiate pe CD/ DVD / am trimis prin serviciile online de transfer 

______________/ prin poștă cu recomandare ori folosind serviciile unei firme de curierat 

____________________ 

Proba A _______ planșe 

Proba B _______planșe 

Conform Regulamentului UE 2016/679, care a intrat în vigoare cu data de 25.05.2018 pentru protecția persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și 

completările ulterioare la nivel european și național, Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. 

Socolescu”, strada Occidentului, nr.12, București are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai 

pentru scopuri specifice, datele personale pe care ni le furnizați: numele, adresa, codul numeric personal, 

documentul de identitate, numărul dvs de telefon (fix sau mobil), data nașterii, sexul și adresa de email. Prin 

completarea datelor, declarați și acceptați necondiționat ca datele personale să fie incluse în baza de date și vă dați 

acordul expres ca toate datele personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate pe toată durata desfășurării 

examenului și a școlarizării elevului/ elevei în unitatea noastră de învățământ. Prin citirea documentului ați luat la 

cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile conform legislației în vigoare (dreptul la informare, dreptul de 

acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul 

de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate prevăzute de Legea 190/2018. Informațiile cu 

caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate 

ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri 

expres formulate. 

DATE DE CONTACT PĂRINTE/ REPREZENTANT LEGAL: 

Nume și prenume ___________________________________________________________ 

Telefon _________________ email ____________________________________________ 

Situații excepționale de tutelă: 

Data,                Semnătură părinte/ reprezentant legal 

______________        ________________ 

Semnătură candidat 

________________________ 
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