
 
 

  

        FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

       An școlar 2021 – 2022 

 

I. DATE PRIVIND SOLICITANTUL  

 

Nume și prenume: ……………………………………………………………………………………… 

Clasa :   ……………………………………………………………………………………… 

Telefon:   ……………………………………………………………………………………… 

Adresă de e-mail:  ………………………………………………………………....……………...……. 

      Pasiuni și Hobby-uri        …………………………………………………………………………………........ 

      ……………………………………………………………………………………………………………......... 

 

II. DATE PRIVIND PARINTELE/TUTORELE/SUSȚINĂTORUL LEGAL 

 

Nume și prenume: .................................................................................................................................... 

Telefon                             …………………………………….………………………............…....................... 

Adresă de e-mail              ……………………………………………………………….................................... 

 

III. DATE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ȘCOLARĂ 

 

Școala de proveniență ………………………………………………………………………………………... 
 

Când înveți la școală?          dimineața           după-amiaza 
Media ultimei clase promovate: ………………………………………………………………….…………… 

Media la matematică a ultimei clase promovate:  ………………..........………………………………………  

Nota obținută la testarea inițială de la TRIUMPH: ………………………………………………………........ 

Liceul/ Facultatea pentru care optezi pe viitor: ……………………………………………………………...... 

 

Data înregistrării……/……/...... 

  



 
 

 
Filieră:  � teoretică  Profilul: � real                Specializare: � matematică-informatică 

        � științele naturii 
       

   �uman                Specializare: � filologie 
     � științe sociale 

      Filieră:  � tehnologică  Profil:    � tehnic 

                                                              � servicii 

               � resurse naturale şi protecţia mediului 
 

    Profil: militar             Specializarea: � știinţe sociale 

               � matematică–informatică 
 

Profil: teologic                              Specializarea: � teologie: teologic ortodox                                                    

�teologie:patrimoniu cultural   �teologie: 

teologic catolic, teologic unitarian, teologic 
reformat, teologic baptist, teologic penticostal, 
teologic adventist, teologic musulman 

     Filieră: �vocațională    Profil: artistic                        Specializarea: �arhitectură  �arte ambientale şi design

             �arte plastice şi decorative  

                                                                                                             �muzică  �coregrafie  �arta actorului                                

   Profil: pedagogic           Specializarea: �învăţător-educatoare                                                                              
                                                                                       �bibliotecar-documentarist   

                      �instructor-animator   
                                                                                       �instructor pentru activităţi extraşcolare 

                                                                     �pedagog şcolar 
       Profil: sportiv 

Mențiuni: (probleme întâmpinate în activitatea școlară)........................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………....................................... 

Recomandare din partea dl./dnei.:.............................................................................................................................. 

NOTĂ: Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile pentru constituirea grupelor! 

 „TRIUMPH EDUCATIONAL NETWORK, furnizor de servicii de instruire la disciplinele matematice din 
curriculumul național, își rezervă dreptul de a selecta Beneficiarii direcți (elevii/cursanții) în sensul refuzării 
înscrierii acestora la programele de instruire dacă nu vor obține nota 5 la testarea inițială.  
Decizia Societății este justificată de menținerea standardelor înalte, calitative ale programelor de instruire 

furnizate, în conformitate cu prevederile art. 56 din Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
și serviciilor de piată”. 
 

Notă: Datele dumneavoastră cu caracter personal, oferite in contextul completării prezentului document, sunt 

prelucrate exclusiv în vederea executarii ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU INSTRUIRE, în 

condițiile stipulate în acest document. Pentru mai multe detalii, vă recomandăm să parcurgeți cu atenție CAP. IX 

– PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL din ACORDUL DE PARTENERIAT PENTRU 

INSTRUIRE, respectiv NOTA DE INFORMARE SPECIFICĂ (ANEXA 5). 

VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE! 


