Cerere de înscriere la probele de aptitudini
Pentru clasa a IX-a, an şcolar 2020-2021
Doamnă Director,
Subsemnatul(a)…………………………….........................CNP(elev)...................................................
domiciliat(ă) în…..……................................str.…………............……bloc……...........apartament…...........vă
rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru susținerea probelor de aptitudini, în vederea admiterii în clasa a IX-a,
anul şcolar 2020 – 2021, pentru specializarea :
Muzică :
o Secția instrumentală
A. Instrumentele orchestrei
□ Instrumentele orchestrei simfonice (vioară, violă, violoncel, chitară, trompetă, flaut, clarinet, saxofon)
□ Pian
B. □ Instrumente populare (acordeon, taragot, saxofon)
o Secția vocală interpretativă
□ Canto clasic
□ Canto muzică ușoară
□ Canto popular
○ Secția teoretică
Notă-Cei care nu au fost admiși la secția instrumentală sau canto, pot opta pentru secția teoretică, în
limita numărului de locuri disponibile (cu condiția susținerii și promovării probelor și de la secția
teoretică).
□ Da, doresc
□ Nu doresc
Arte vizuale*:
Arte plastice şi decorative
Arhitectură, arte ambientale şi design
Pentru proba de compoziție optez :

culoare
volum/modelaj

* Notați : cu 1 prima opțiune
cu 2 a doua opțiune (dacă optați și pentru a doua opțiune)
Anexez următoarele acte la dosar (dosar de carton cu șină + folie):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

cererea de înscriere;
cartea de identitate (în copie);
certificatul de naştere (în copie);
anexă la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini pentru anul școlar 2020-2021.(anexă primită de la
școala de proveniență);
CD / DVD conținând portofoliul cu cele 10 lucrări pentru secția de arte plastice și arhitectură, pe care trebuie să fie scris
numele și prenumele elevului și specializarea pentru care optează;
CD / DVD cu înregistrarea audio-video a repertoriului instrumental / vocal pentru secția de muzică, pe care trebuie să fie
scris numele și prenumele elevului și specializarea pentru care optează;
declarația pe propria răspundere, semnată de candidat și de părinte privind veridicitatea / originalitatea imprimării
conținutului / lucrărilor de pe CD / DVD;
declarația pe propria răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
recomandarea din partea profesorului de ed. plastică pt. elevii proveniți din învățământul de cultură generală .

Date de contact : elev_______________________(număr de telefon)
părinte_____________________(număr de telefon)
Data______________

Semnătura

