
Nr. ________/  __________2020                                                                       
 
 

DOAMNĂ  DIRECTOR, 
 
 

 
 Subsemnatul(a)___________________________________________ 
absolvent(ă) al(a) clasei a VIII-a la ____________________________ 
admis(ă) la Colegiul ”Mihail Cantacuzino” oraşul Sinaia în clasa a IX-a 
filiera TEORETICĂ, profil REAL, specializarea MATEMATICĂ – 
INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ, vă rog să-mi aprobaţi 
înscrierea în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2020-2021. 

  
  Domiciliez  în __________________, judeţul___________________, 
strada_______________________________, nr.______, bloc__________, 
scara______,etaj______,apartament_______ . 
  Date de contact:  
Tel. fix_____________________, tel. mobil___________________, adresă 
email_____________________________. 
 
 Menționez că doresc/ nu doresc să studiez disciplina religie în cultul 
________________________________________________________. 
 
   Anexez  la prezenta: 
  

- certificat de naştere – copie și original; 
- cartea de identitate – copie și original; 
- adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII-a; 
- foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale de 

absolvire); 
- fișa medicală de intrare în colectivitate; 
- copie carte de identitate părinți sau după caz, copie hotărâre 

judecătorească - tutore. 
 

 
 

Data____________                                 Semnătură______________ 
 

 
Doamnei  Director al Colegiului”Mihail Cantacuzino”, oraşul  Sinaia 

 
 
 



Nr. ________/  __________2020                                                                       
 
 

DOAMNĂ  DIRECTOR, 
 

 
 Subsemnatul(a)___________________________________________ 
absolvent(ă) al(a) clasei a VIII-a la ____________________________ 
admis(ă) la Colegiul ”Mihail Cantacuzino” oraşul Sinaia în clasa a IX-a 
filiera TEORETICĂ, profil REAL specializarea MATEMATICĂ – 
INFORMATICĂ, INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ vă rog să-mi aprobaţi 
înscrierea în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2020-2021. 
 
 Domiciliez în __________________, judeţul___________________, 
strada_______________________________, nr.______, bloc__________, 
scara______,etaj______,apartament_______ . 
 Date de contact:  
Tel. fix_____________________, tel. mobil___________________, adresă 
email_____________________________. 
 
 Menționez că doresc/ nu doresc să studiez disciplina religie în cultul 
________________________________________________________. 
 
   Anexez  la prezenta: 
  

- certificat de naştere – copie și original; 
- cartea de identitate – copie și original; 
- adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII-a; 
- foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale de 

absolvire); 
- fișa medicală de intrare în colectivitate; 
- copie carte de identitate părinți sau după caz, copie hotărâre 

judecătorească - tutore. 
 

 
 

Data____________                                 Semnătură______________ 
 

 

Doamnei  Director al Colegiului”Mihail Cantacuzino”, oraşul  Sinaia 
 

 
 
 



 
Nr._______/ __________2020 
                                                           

 
DOAMNA DIRECTOR 

 Subsemnatul(a)__________________________________________ 
absolvent(ă) al(a) clasei a VIII-a la ____________________________ 
admis(ă) la Colegiul ”Mihail Cantacuzino” oraşul Sinaia în clasa a IX-a, 
filiera TEHNOLOGICĂ, profil  SERVICII, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea 
în clasa a IX-a  pentru anul şcolar 2020-2021 la specializarea : 
  
TEHNICIAN ÎN TURISM 
1. intensiv limba_______________________________ 
2. intensiv limba_______________________________ 

   
Am studiat limba franceză din clasa __________________ 
si  limba engleză din clasa  _________________________  
   
 Domiciliez în __________________, judeţul___________________, 
strada_______________________________, nr.______, bloc__________, 
scara______,etaj______,apartament_______ . 
 Date de contact:  
Tel. fix_____________________, tel. mobil___________________, adresă 
email_____________________________. 
 
 Menționez că doresc/ nu doresc să studiez disciplina religie în cultul 
________________________________________________________. 
 
   Anexez  la prezenta: 
  

- certificat de naştere – copie și original; 
- cartea de identitate – copie și original; 
- adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII-a; 
- foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale de 

absolvire); 
- fișa medicală de intrare în colectivitate; 
- copie carte de identitate părinți sau după caz, copie hotărâre 

judecătorească - tutore. 
 

 
 

Data____________                                 Semnătură______________ 
 

Doamnei  Director al Colegiului”Mihail Cantacuzino”, oraşul  Sinaia 



Nr._______/___________2020 
 
 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
Subsemnatul(a)____________________________________________ 
absolvent(ă) al(a) clasei a VIII-a la ____________________________ 
admis(ă) la Colegiul ”Mihail Cantacuzino” oraşul Sinaia în clasa a IX-a, 
filiera TEORETICĂ, profil  UMAN, specializare FILOLOGIE vă rog  
să-mi aprobaţi înscrierea în clasa a IX-a  pentru anul şcolar 2020-2021, la 
grupa : 

 
1. intensiv limba_______________________________________  

      2. intensiv limba  _______________________________________ 
 
Am studiat limba franceză din clasa __________________ 
si  limba engleză din clasa  _________________________  
 
Domiciliez în __________________, judeţul___________________, 
strada_______________________________, nr.______, bloc__________, 
scara______,etaj______,apartament_______ . 
Date de contact:  
Tel. fix_____________________, tel. mobil___________________, adresă 
email_____________________________. 
 
 Menționez că doresc/ nu doresc să studiez disciplina religie în cultul 
________________________________________________________. 
 
   Anexez  la prezenta: 
  

- certificat de naştere – copie și original; 
- cartea de identitate – copie și original; 
- adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII-a; 
- foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale de 

absolvire); 
- fișa medicală de intrare în colectivitate; 
- copie carte de identitate părinți sau după caz, copie hotărâre 

judecătorească - tutore. 
 

 

 
Data____________                                 Semnătură______________ 

 
 

Doamnei  Director al Colegiului”Mihail Cantacuzino”, oraşul  Sinaia 


