LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU, Nr.60, Tel/Fax 0245 21 11 66
Cod poştal 130078, Dâmboviţa, România
E-mail: contact@balasadoamna.ro
Site-web: www.balasadoamna.ro

Nr. ............./ ................... 2019

Aprobat,
Director,
Pr. Prof. Marian DOBRESCU
Domnule Director,

Subsemnații .................……………………………………………………....................... cu
domiciliul în localitatea …………………………………………………………, str. ......................
..........................................................................................., nr. ......., bl. ....., et. ........, ap. ......,
tel. …………………………………....., părinți ai elevului/ elevei ....................................................
......................................................................., înscrisă în anul școlar 2018-2019 în clasa a VIIIa
la (unitatea școlară de proveniență) .................................................................................…….,
vă rog să aprobați înscrierea sa la examenul de admitere în vederea admiterii în clasa a IX-a,
an școlar 2019-2020 la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, profilul artistic,
specializarea muzică, secția:
instrumentală, instrumentul principal: ...........................................................................
 artă vocală canto (canto clasic)
 muzică vocală tradițională românească (canto popular).
Prin semnarea prezentei cereri, îmi exprim acordul ca Liceul de Arte „Bălașa Doamna”
Târgoviște să utilizeze datele personale cuprinse în prezentul formular strict în vederea
soluționării cererii.

Data:

Semnatura:

Domnului Director al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU, Nr.60, Tel/Fax 0245 21 11 66
Cod poştal 130078, Dâmboviţa, România
E-mail: contact@balasadoamna.ro
Site-web: www.balasadoamna.ro

Nr. ............./ ................... 2019

Aprobat,
Director,
Pr. Prof. Marian DOBRESCU
Domnule Director,

Subsemnații .................……………………………………………………....................... cu
domiciliul în localitatea …………………………………………………………, str. ......................
..........................................................................................., nr. ......., bl. ....., et. ........, ap. ......,
tel. …………………………………....., părinți ai elevului/ elevei ....................................................
......................................................................., înscrisă în anul școlar 2018-2019 în clasa a VIIIa
la (unitatea școlară de proveniență) .................................................................................…….,
vă rog să aprobați înscrierea sa la examenul de admitere în vederea admiterii în clasa a IX-a,
an școlar 2019-2020 la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, profilul artistic,
specializarea arte plastice.
Prin semnarea prezentei cereri, îmi exprim acordul ca Liceul de Arte „Bălașa Doamna”
Târgoviște să utilizeze datele personale cuprinse în prezentul formular strict în vederea
soluționării cererii.

Data:

Semnatura:

Domnului Director al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU, Nr.60, Tel/Fax 0245 21 11 66
Cod poştal 130078, Dâmboviţa, România
E-mail: contact@balasadoamna.ro
Site-web: www.balasadoamna.ro

Nr. ............./ ................... 2019

Aprobat,
Director,
Pr. Prof. Marian DOBRESCU
Domnule Director,

Subsemnații .................……………………………………………………....................... cu
domiciliul în localitatea …………………………………………………………, str. ......................
..........................................................................................., nr. ......., bl. ....., et. ........, ap. ......,
tel. …………………………………....., părinți ai elevului/ elevei ....................................................
......................................................................., înscrisă în anul școlar 2018-2019 în clasa a VIIIa
la (unitatea școlară de proveniență) .................................................................................…….,
vă rog să aprobați înscrierea sa la examenul de admitere în vederea admiterii în clasa a IX-a,
an școlar 2019-2020 la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, profilul artistic,
specializarea arhitectură.
Prin semnarea prezentei cereri, îmi exprim acordul ca Liceul de Arte „Bălașa Doamna”
Târgoviște să utilizeze datele personale cuprinse în prezentul formular strict în vederea
soluționării cererii.

Data:

Semnatura:

Domnului Director al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

