
 
 

  
                                                                              
 

*În cazul se înscriu prin excepția menționată la Art. 5, litera c) 

 

Centrul pentru Tineret al Municipiului București 

Municipiul București, Calea Victoriei nr.126, sector 1, Cod Poștal: 010094, Cod Fiscal: 36860537 

Adresa de corespondență: Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3, București (National Arena București – Sector 114) 

contact@ctmb.eu 

 

CERERE 

 DE ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL  -  ȘCOALA DE VARĂ -  2019  

           Subsemnatul(a) .............................................................................................................. identificat 

cu CI seria......... nr. .................., eliberat de ................................................. la data de ........................, 

CNP..................................................., domiciliat / reședința în 

....................................................................................................................................................................,  

student/masterand/doctorand la ......................................................................................................, în anul  

........................., carnet/legitimație nr.................................., emis/ă în data de ......................................... 

telefon ...................................................................., email ........................................................................, 

solicit înscrierea la Școala de Vară – 2019, în perioada .......................... 

Menționez că îndeplinesc cel puțin una din următoarele condiții: 

        aparțin categoriei de vârstă 18 - 35 ani, cu domiciliul sau reședința în Municipiul București; 

i;      student/ masterand/ doctorand în cadrul unei forme de învățământ superior de pe raza Municipiului 

București, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani; 

        aparțin categoriei de vârstă 14 - 18 ani, cu domiciliul sau reședința în Municipiul București.  

           

Cunoscând dispozițiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie 

răspundere următoarele: 

Nu am mai participat la programul Școala de Vară, în anul 2019, organizat de Centrul pentru 

Tineret al Municipiului București;  

Datele completate în cererea pentru înscrierea în programul Școala de Vară, precum și toate 

celelalte informații și documente atașate acesteia sunt în conformitate cu realitatea. 

Am citit integral, am înțeles și sunt de acord să respect în totalitate prevederile Regulamentului 

privind participarea la programul Școala de Vară – 2019. 

 

Anexez prezentei actele doveditoare celor declarate anterior: 

Copie conformă cu originalul a cărții de identitate; 

 

Copie conformă cu originalul a carnetului/legitimației sau adeverinței de   

student/masterand/doctorand. 

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

             Acordul părinților privind participarea minorului în cadrul Școlii de Vară 2019* 

 

Pentru conformitate, toate actele solicitate trebuie să fie prezentate și în original. 

 

 

Semnătura                                 Data 
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