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CENTRUL JUDEŢEAN 

DE RESURSE 

ŞI ASISTENŢĂ 

EDUCAŢIONALĂ 

VÂLCEA 

 

VÂLCEA 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

 C.J.R.A.E.  VALCEA 

 Nr. inregistrare ........./din........... 

  

  

Doamna Director, 

 

             Subsemnatul(a), ..................................................., domiciliat(a) in ..................................., str. 

............................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul .................., telefonul .............., 

legitimat(a) cu ........ seria ..... nr. ............., in calitate de parinte/reprezentant legal al copilului 

..................................................., nascut la data de ...................., CNP ................................, solicit prin 

prezenta evaluarea complexa si orientarea scolara/profesionala a copilului meu. 

   Anexez urmatoarele documente (se bifeaza): 

   □ o copie a actului de identitate al copilului (certificat de nastere/carte de identitate); 

   □ copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantului legal; 

   □ o copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care depune cererea este reprezentantul 

legal al copilului (hotarare a instantei/hotarare a comisiei pentru protectia copilului); 

   □ ancheta sociala de la SPAS/DGASPC de sector; 

   □ fisa medicala sintetica de la medicul de familie; 

   □ certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate; 

   □ fisa de evaluare psihologica; 

   □ fisa psihopedagogica; 

   □ o copie a foii matricole/adeverinta care atesta inscrierea copilului in unitatea de invatamant; 

   □ o copie a certificatului de orientare scolara/profesionala; 

   □ alte documente in copie (se specifica)  -  □ raport monitorizare 

      □ plan de servicii individualizat 

      □  _______________________________________________ 

 Menționez că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și scopurile 

în care vor fi prelucrate conform Ordinului nr.1985/2016, și că acestea vor fi stocate și arhivate la Centru 

Județean de Resurse și Asistență Educațională pe o perioadă de 10 ani. 

 

  

   Data 

   ......................... 
   

   Semnatura 

   ................................. 

  

      

  Doamnei/Domnului director al CJRAE/CMBRAE 
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CENTRUL JUDEŢEAN 

DE RESURSE 

ŞI ASISTENŢĂ 
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VÂLCEA 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

ACORD CONSIMTIT 

 

 Confirmați că aveți 16 ani împliniți 

 

 Prin specificarea opțiunii (opțiunilor) de servicii educaționale specifice vă exprimați 

acordul expres și neechivoc, ca datele dumneavoastră personale și datele personale ale 

copilului dumneavoastră să fie procesate de către operator în scopul/scopurile menționat/e în  

Nota de informare privind protecția datelor personale. 

 

 Consimțiți la participarea copilului dumneavoastră la sesiunea de evaluare 

psihoeducațională realizată de membrii Serviciului de Evaluare, Orientare Școlară și 

Profesională (SEOSP) 

 

 Consimt prelucrarea prelucrarea tuturor datelor rezultate din depunerea personala a 

dosarului de evaluare 

 

Confirmați că ați citit informațiile despre modul în care vor fi prelucrate datele cu caracter 

personal și sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale și ale copilului dumneavostră 

să fie prelucrate de operator pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Admiteți că ați fost 

informat/ă că vă puteți retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă la 

adresa operatorului, renunțând la participarea la serviciile educaționale specifice. Toate 

activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân 

perfect valabile. 

 

Data:               Nume și prenume: 

              _________________ 

                     Semnătura 

               _________________ 
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