
                                                                                                                
Anexa 1 la Procedură privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa a V-a, specializările muzică și arte plastice, 

pentru anul școlar 2021-2022,  în Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești. 

 

 

 

CERERE 

 

 

Subsemnații.................……………………….......................................................................

cu domiciliul în localitatea...……………….............,str................................................................, 

nr........,bl......,et.........,ap.......,tel. …………………………………................................................, 

părinți ai elevului/elevei ................................................................................................................, 

înscris/ă  în anul școlar 2020 – 2021 în clasa a IV a ………..la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” 

Ploiești, unde a studiat înstrumentul …………………………………….,vă rugăm să aprobați 

înscrierea sa la examenul de admitere în clasa a V-a, an școlar 2021 – 2022 la Colegiul de Artă 

„Carmen Sylva” Ploiești, profilul artistic, specializarea muzică, pentru continuarea studiului 

instrumentului din clasele primare menționat anterior.  

 

 

Am luat la cunoștință prevederile Procedurii operaționale privind constituirea 

formațiunilor de studiu la clasa a V-a, specializările muzică și arte plastice, pentru anul 

școlar 2021-2022. 

Prin semnarea prezentei cereri, îmi exprim acordul ca unitatea școlară Colegiul de Artă 

„Carmen Sylva” Ploiești să utilizeze datele personale cuprinse în prezentul formular strict în 

vederea soluționării cererii. 

 

Data:                                                                 Semnături părinți:   

 

                                                                         1...........................................................    

 

                                                                         2............................................................ 

 

                                     

 

 

 



                                                                                                                
Anexa 2 la Procedură privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa a V-a, specializările muzică și arte plastice, 

pentru anul școlar 2021-2022,  în Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești. 

 

 

 

CERERE 

 

 

Subsemnații.................………………………............…………………………...................

cu domiciliul în localitatea………………………, str........................................................., nr........, 

bl......, et........., ap.......,tel. …………………………………..............................................., părinți 

ai elevului/elevei ..................................................................................................................., 

înscris/ă în anul școlar 2020–2021 în clasa a IV a, la unitatea școlară 

…………………………………...................................................., localitatea…………………...., 

vă rugăm să aprobați înscrierea sa la examenul de aptitudini în vederea admiterii în clasa a V-a, 

an școlar 2021 – 2022 la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploiești, profilul artistic, specializarea 

(se precizează specializarea dorită: muzică-începători SAU arte plastice) 

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

 

Am luat la cunoștință prevederile Procedurii operaționale privind constituirea 

formațiunilor de studiu la clasa a V-a, specializările muzică și arte plastice, pentru anul 

școlar 2021-2022. 

Prin semnarea prezentei cereri, îmi exprim acordul ca unitatea școlară Colegiul de Artă 

„Carmen Sylva” Ploiești să utilizeze datele personale cuprinse în prezentul formular strict în 

vederea soluționării cererii. 

 

 

 

 

Data:                                                           Semnături părinți:   

 

                                                                     1...........................................................    

                                                                      

                                                                     2........................................................... 

                       


