
     

 

   

 

 

 

 

  Nr………/02.06.2020 

 

APROBAT, 

                                                                                                                       Director, 

        Prof. Cerasela Elena CREMENE 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

 
 

 Subsemnatul/a (nume, iniţiala tatălui, prenume)____________________________ 

__________________________ , născut(ă) la data de (ziua, luna, anul)____________________ 

 în localitatea _____________________, judeţul ____________ ,  absolvent(ă)  al/a  Şcolii 

Gimnaziale „ Gheorghe Ţiţeica” Craiova, în anul  şcolar 2019-2020 ( clasa a VIII-a __)  - vă rog 

să-mi aprobaţi înscrierea la  Evaluarea Naţională 2020, la care voi susţine probe la următoarele 

discipline:     

 

1. Limba şi literatura română 

 

2. Matematică 

 

              

 

 

 

  Data:                                                            Semnătura candidatului, 

         02.06.2020                                                               ______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



     

 

   

 

 

 

 

CALENDAR ADMITERE 2020 
1. PROFIL ARTISTIC, SPORTIV, TEOLOGIC 

 
Perioada Ce trebuie să 

facem 
împreună  

Ce au de făcut părinții Ce au de făcut 
diriginții 

Ce are de făcut 
comisia din 

școala 
gimnazială  

2 – 5 
iunie 
2020 

Inscrierea 
pentru probele 
de aptitudini 
pentru 
admiterea în 
liceele 
vocaţionale 
profil 
 sportiv 

 artistic 

 teologic 

 
Important: 
aplicaţia 
informatică nu 
permite 
înscrierea 
pentru probele 
de aptitudini la 
mai multe 
unităţi de 
învăţământ 

1. Completează cererea 
tip prin care solicită 
eliberarea adeverinței  
(sportiv)/ anexei la fişa 
de înscriere şi o depun/ 
transmit secretariatului 
școlii 

Colectează 
opțiunile 
părinţilor / 
reprezentanţilor 
legali privind 
eliberarea 
anexelor la fişele 
de înscriere   

Completează  
anexele la fişele 
de 
înscriere/adeveri
nțele pe care le 
înmânează 
solicitanților 

2. Depun apoi direct, la 
secretariatul 
unităţilor şcolare 
liceale care 
organizează probele de 
aptitudini, în baza unei 
programări realizate 
telefonic, prin e-mail, 
prin poştă sau curier, 
cu confirmare de 
primire, anexa la fişa de 
înscriere eliberată de 
școala/adeverința, 
însoţită de 
documentele de 
înscriere solicitate 
fiecărui profil / 
specializare, cf. Anexei 
nr. 3 la OMEC 
4317/2020 

  

 
ATENȚIE: la profil sportiv adeverință (document original/scanat) se depune la liceu cu 
media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, 
calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această 
disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie); 
 
ATENȚIE: 
-,,depun" echivalent personal 
-,,transmit" echivalent email: scoala21craiova@yahoo.com ( Subiect mesaj: NUME PRENUME 
ELEV,  Clasa a VIII-a X) 
PROGRAM CU PUBLICUL SECRETARIAT: 10.00-13.00 ( de luni până vineri  -  luni 8.06 
liber ) 
 

mailto:scoala21craiova@yahoo.com


     

 

   

 

 

 

 

 
 

2. PROFIL PEDAGOGIC 
 
Perioada Ce trebuie să 

facem împreună 
Ce au de făcut părinții Ce au de 

făcut 
diriginții 

Ce are de făcut 
comisia din 

școala 
gimnazială  

2 – 5 
iunie 
2020 

Inscrierea pentru 
probele de 
aptitudini pentru 
admiterea în 
liceele vocaţionale 
cu profil 
pedagogic 
Modelul fişei de 
aptitudini va fi 
transmis de către 
Comisia 
Naţională de 
Admitere 
comisiilor 
judeţene de 
admitere până la 
data de 2 iunie 

Completează cererea 
tip prin care solicită 
eliberarea fişei de 
aptitudini şi a anexei la 
fişa de înscriere şi o 
depun/transmit 
secretariatului școlii. 

Păstrează 
legătura cu 
părinții și 
secretariatul 
școlii 

Completează  
fişele de 
aptitudini şi 
anexele la fişele 
de înscriere  

  Transmite 
unităţii de 
învăţământ 
liceal cu profil 
pedagogic fişele 
de aptitudini, în 
vederea 
acordării 
calificativului 
ADMIS/ 
RESPINS 

 
 

ATENȚIE:  
Candidații vor avea o fișă de aptitudini, eliberată de către unitatea de 
învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de 
înscriere a candidatului. Fișa de aptitudini va conține: - tipurile de aptitudini – 
de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare 
este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație 
vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; - media generală a claselor V 
– VIII la disciplinele : limba și literatura română, educație vizuală, educație 
muzicală, educație fizică și sport ; - media generală a claselor V-VIII la purtare; - 
calificativul – ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic.  
 
Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul 
trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și 
literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, 
media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la 
purtare a claselor V-VIII, 10. 
 
 



     

 

   

 

 

 

 

 
 

Cerere tip eliberare adeverință/ fișă de aptitudini 

Nr............./................ 
 
 

Doamnă președinte, 
 
 
 

Subsemnatul(a),_________________________________________________________________
________,(nume, prenume părinte) domiciliat(ă) în localitatea 
_______________________, strada________________, nr. ___, bloc ____, scara ____, etaj ____, 
apartament ____, județul __________, nr. telefon _________________, 
părinte/reprezentant legal a elevului/elevei _______________________________________, 
(nume, inițiala tatălui, prenume), elev/ă în clasa a VIII-a __, la Școala Gimnazială 
,,Gheorghe Țițeica" Craiova în anul școlar 2019-2020, vă rog să aprobați 
eliberarea adeverinței/fișei de aptitudini pentru fiul meu/fiica mea în vederea 
înscrierii la 
 .........................................................................................................( unitatea de învățământ ) 
profil........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, 
Semnătura, 
 
 
 
 
 
 
 
Doamnei președinte al Comisiei de înscriere  
                              
 
 



     

 

   

 

 

 

 

 
 
 

3. CLASE CU PROGRAM BILINGV/INTENSIV LIMBA MODERNĂ 
 
Perioa

da 
Ce trebuie să facem împreună Ce au de făcut 

părinții 
Ce au de 

făcut 
diriginții 

Ce are de 
făcut 

comisia din 
școala 

gimnazială  
2 – 5 
iunie 
2020 

Inscrierea 
elevilor 
pentru 
probele 
verificare a 
cunoştinţelor 
de limbă 
modernă 
 

Echivalarea probei 
cu media artimetică 
a mediilor anuale 
aferente celor 4 ani 
de studiu din 
învăţământul 
gimnazial la limba 
modernă. 
Proba de verificare a 
cunoștințelor la 
limba modernă se 
echivalează cu media 
aritmetică, calculată 
cu două zecimale, 
fără rotunjire, a 
mediilor anuale 
aferente celor patru 
ani de studiu din 
învățământul 
gimnazial la limba 
modernă pentru care 
optează elevul. 

Completează 
cererea de 
echivalare  (Anexa 
A la metodologie) 
şi o depun/ 
transmit 
secretariatului 
școlii. 

Mențin 
legătura cu  
părinţii / 
reprezentanţ
ii legali 
privind 
recunoaşter
ea, 
echivalarea, 
evaluarea 
probelor de 
verificare a 
cunoştinţelo
r la limba 
modernă şi 
documentele 
doveditoare . 

Completează  
anexele la 
fişele de 
înscriere  

Echivalarea probei 
cu rezultatele 
obţinute pe 
parcursul 
învățământului 
gimnazial la 
examene cu 
recunoaştere 
internaţională. 
Se recunosc şi se 
echivalează 
rezultatele obţinute 
pentru limbile 
moderne, examenele 
şi instituţiile 
menţionate în Lista 

Completează 
cererea de 
recunoaştere şi 
echivalare (Anexa 
B la metodologie) 
şi, însoţită de 
copia scanată / 
fotocopia 
certificatului 
/diplomei 
obţinute, o 
depun/transmit  
secretariatului 
școlii. În situaţii 
excepţionale, se 
poate depune 



     

 

   

 

 

 

 

examenelor cu 
recunoaştere 
internaţională 
pentru certificarea 
competenţelor 
lingvistice în limbi 
străine care pot fi 
recunoscute şi 
echivalate cu proba, 
(aprobată prin 
Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, 
tineretului şi 
sportului nr. 
5.219/2010, cu 
modificările 
ulterioare).  
De asemenea se 
recunosc şi se 
echivalează 
rezultatele obţinute 
la examenele care 
conferă nivelul de 
competenţă 
lingvistică A2, 
organizat de 
instituţiile prevăzute 
în lista menţionată, 
pentru limba 
modernă la care 
fiecare instituţie are 
deja examene 
prevăzute în listă. 

adeverinţa 
eliberată de 
instituţia care 
administrează 
examenul şi fişa 
rezultatelor 
obţinute. 

Recunoaşterea 
distincţiilor (premiul 
I, II, III sau 
menţiune) obţinute 
pe parcursul 
învățământului 
gimnazial la etapa 
naţională a 
olimpiadei de limba 
engleză, franceză, 
germană, italiană, 
spaniolă 
 

Completează 
cererea de 
recunoaştere şi 
echivalare (Anexa 
B la metodologie) 
şi, însoţită de 
copia scanată / 
fotocopia 
diplomei obţinute 
la etapa naţională 
a olimpiadei, o 
înaintează/depun
/transmit  
secretariatului 
școlii . 



     

 

   

 

 

 

 

 
Echivalarea probei la 
o limbă modernă 
care nu a fost 
studiată în şcoală ( 
cei 4 ani de 
gimnaziu), dar a fost 
studiată în context 
formal /non-formal. 

Completează 
cererea de 
echivalare  (Anexa 
A la metodologie) 
şi fişa de studiu a 
unei limbi de 
circulaţie interna 
ţională învăţate în 
context formal 
/non-formal 
(Anexa C la 
Metodologie) şi, 
însoţite de copii 
scanate/fotocopii 
ale documentelor 
doveditoare, le 
depun/transmit 
secretariatului 
școlii. 

Evaluarea 
portofoliului pentru 
limba modernă care 
nu a fost studiată nici 
în context formal nici 
în context informal 
(nici cei 4 ani de 
gimnaziu).  
La proba de evaluare 
a portofoliilor nu se 
admit contestații. 

Completează 
cererea de 
evaluare  (Anexa 
A la metodologie) 
şi, însoţită de 
portofoliul 
elevului elaborat 
conform Anexei D 
la metodologie şi 
de declaraţia pe 
propria 
răspundere 
semnată de către 
părinte şi elev din 
care să rezulte că 
portofoliul depus 
este elaborat de 
elev, le înain 
tează/depun/tran
smit secreta 
riatului școlii. 

 
Precizare 1: Este considerat promovat candidatul care a obţinut: • minimum nota 6 la 
examenul de verificare/echivalare a cunoştinţelor de limba modernă.  
Precizare 2: a. Candidaţii care au participat la probele de verificare/echivalare a 
cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, 
completează opţiuni la şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată. b. Candidaţii declaraţi 



     

 

   

 

 

 

 

admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din municipiu 
care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă/la clase cu predare în 
limba minorităţilor. c. Atenție! Candidații care nu au participat sau care au participat, dar nu 
au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă/modernă, nu bifează pe 
fișa de opțiuni codul care corespunde claselor menționate la punctul b. d. Candidații care vor 
să opteze pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne își pot echivala 
proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu testul de competențe lingvistice în 
aceleași condiții prevăzute pentru candidații de la punctele a, b, c, d și e, descrise anterior. 
 

Date ,, importante":    
 
2-12 iunie ședințe de instruire 
                              
2-5 iunie înscrierea la probele de aptitudini 
                              
9-12 desfășurarea/echivalarea probe lor aptitudini și pe 12 iunie comunicarea 
rezultatelor 
                            
1 iulie afișarea ierarhiei la nivel județean  
                              
2 iulie completare opțiuni 
                            
3-4 iulie verificare fișe informatizate 
                            
10 iulie repartizare și afișare 
                       
 
     OBLIGATORIU: 13-20 iulie depunere dosare la liceu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

   

 

 

 

 

 
ANEXA A 
Nr............./................ 
 
 

Doamnă președinte, 
 
 
 

Subsemnatul(a),_________________________________________________________________
____ ____,(nume, prenume părinte) domiciliat(ă) în localitatea 
_______________________, strada________________, nr. ___, bloc ____, scara ____, etaj ____, 
apartament ____, județul __________, nr. telefon _________________, 
părinte/reprezentant legal a elevului/elevei _______________________________________, 
(nume, inițiala tatălui, prenume), elev/ă în clasa a VIII-a __, la Școala Gimnazială 
,,Gheorghe Țițeica" Craiova în anul școlar 2019-2020, vă rog să aprobați 
cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la 
limba modernă.................................................... / de evaluare a portofoliului, pentru 
admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație 
internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, cu proba de verificare a 
cunoștințelor la limba modernă din cadrul admiterii în învăţământul liceal de 
stat pentru anul şcolar 2020-2021. 

Menționez faptul că elevul/eleva a studiat/nu a studiat limba modernă 
…………………………….............. pe parcursul învățământului gimnazial. 
 
 
Data, 
Semnătura, 
 
 
 
 
 
 
 
Doamnei președinte al Comisiei de înscriere  
                              
 
 
 
 



     

 

   

 

 

 

 

 
 
ANEXA B 
 Nr. ................ /............. 

 
 

Doamnă președinte, 
 

Subsemnatul(a), ________________________________,(nume, prenume părinte) 
domiciliat(ă) în localitatea _______________________, strada ______________________, 
nr.___, bloc ____, scara ____, etaj ____, apartament ____, județul __________, nr.telefon 
_________________, părinte/reprezentant legal al 
elevului/elevei________________________ Școala Gimnazilă ,,Gheorghe Țițeica" 
Craiova  în anul școlar 2019-2020, vă rog să aprobați cererea de recunoaştere 
şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională 
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine/a rezultatelor 
obţinute la olimpiadele naționale școlare de limbi moderne cu Testul de 
competențe lingvistice pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv, 
respectiv intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională 
din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-
2021, astfel: 
 
LIMBA MODERNĂ: 
 
EXAMENUL SUSȚINUT SAU OLIMPIADA NAȚIONALĂ (2018-2019) : 
 
INSTITUȚIA/ORGANIZAȚIA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL/DIPLOMA/ 
ADMINISTREAZĂ EXAMENUL: 
 
CERTIFICATUL/DIPLOMA OBȚINUTĂ 
SERIA ................ NR. ....................................... 
NIVELUL DE COMPETENȚĂ OBȚINUT: 
 
 
Data, 
Semnătura, 
 
 
Doamnei președinte al Comisiei de înscriere 
 
 



     

 

   

 

 

 

 

 
 
ANEXA C  
Nr. ................ /....... …… 
 
 
Fișa de studiu a unei limbi moderne de circulație internațională învățate 

în context formal/non – formal 
 

1. Numele și prenumele elevului/elevei .................................................................... 
2. Limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a 
acesteia în regim bilingv, respectiv intensiv (nivel lingvistic egal sau superior 
nivelului A2) 
............................................................................................ 
3. Perioada de studiu a limbii moderne prevăzute la pct. 2. 
............................................ 
4. Nr. de ore de studiu a limbii moderne/săptămână prevăzute la pct. 2... 
5. Instituția furnizoare de cursuri pentru limba modernă prevăzută la pct. 
2*.............................. 
6. Studierea limbii moderne prevăzute la pct. 2. într-un alt sistem de 
învățământ**………………. 
 
 
Subsemnatul/subsemnata, .................................................................................. 
(numele și prenumele), în calitate de ……………….....(părinte/reprezentant legal 
al elevului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal 
privind falsul în declarații, că informațiile de mai sus sunt conforme cu 
realitatea. 
 
 
Semnătura 
..................................................................................................................... 
Data ................................. 
* În cazul prevăzut la pct. 5, se anexează, ca document doveditor, o copie a 
adeverinței emise de respectiva instituție în care să se precizeze perioada de 
studiu a limbii moderne menționate la pct. 2 și nivelul lingvistic atins de 
cursant. 
** în cazul prevăzut la pct. 6, se anexează, ca documente doveditoare, copii ale 
foilormatricole/adeverințelor/rapoartelor de progres de la unitățile de 
învățământ din altă țară. 

 



     

 

   

 

 

 

 

 
ANEXA D 
 

 
 

Portofoliul: conținut și punctaj 
 
 

1. Redactarea unui text, de maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere 
din programa școlară pentru limba modernă 1, în vigoare (exceptând 
conținuturile aferente semestrului al II-lea din clasa a VIII-a) - 40 p; 
 

2. Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la 
pct.1. - 20 p; 
 
 

3. Prezentarea orală a motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne 
în regim bilingv (maximum 10 minute) - 30 p. 
 

Se acordă 10 p din oficiu. 
 
Notă: 
 
* Punctele 2 și 3, respectiv înregistrarea audio-video cu lecturarea textului 
elaborat prevăzut la pct.1 și prezentarea motivației opțiunii pentru studierea 
limbii moderne în regim bilingv se regăsesc pe același CD/DVD înregistrat și 
inscripționat cu Nume Prenume_denumire limba modernă_ adm9_2020). 
 
** Portofoliul este însoțit de o declarație pe proprie răspundere semnată de 
elev și de părinte/reprezentatul legal, din care să rezulte că portofoliul depus 
este elaborat de către elev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

   

 

 

 

 

 
 



     

 

   

 

 

 

 

 


