PROFIL SPORTIV
Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul şcolar 2021 – 2022, se desfăşoară
conform următoarelor prevederi:
1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
a) existenţa avizului medical, cu specificaţia „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil
practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 (zece) zile
lucrătoare înainte de înscriere (condiţie eliminatorie);
b) existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică
organizat, de cel puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa
(condiţie eliminatorie):
i. carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie
clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali (în
copie conformă cu originalul);
ii. adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program
sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie
clasa de cel puţin un an calendaristic (document original/scanat);
iii. adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani şcolari,
după caz, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti, zonale/regionale/municipiul
Bucureşti sau naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei
Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale
Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
c) adeverinţă (document original/scanat) de la unitatea de învăţământ gimnazial absolvită cu
media generală la disciplina Educaţie 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 (condiţie eliminatorie);
d) pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au
media generală cel puţin 7 (şapte) la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din
clasele V - VIII;
2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina
Educaţie 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;
3. în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii finale de admitere (MFA) egale, aceştia
vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) locul 1 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate
de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
b) locul 2 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate
de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;

c) locul 3 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate
de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiţionali, la Campionatele naţionale organizate
de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
e) carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie
clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali;
f) adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program
sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie
clasa de cel puţin un an calendaristic;
g) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele naţionale ale competiţiilor
organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a
Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru
care se constituie clasa;
h) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele regionale/zonale/municipiul
Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei
Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale
Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
i) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului
Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei
Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale
Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
j) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
k) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
l) nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;
m) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale;
4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaţilor care au medii finale de admitere
(MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiţie neobligatorie):
a) pentru literele a, b, c şi d de la punctul 3 - documente eliberate de federaţia naţională de
specialitate;
b) pentru literele g, h şi i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul şcolar de care
aparţine candidatul.

Anexa nr. 3
(Anexa nr. 4 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE
VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL
ȘCOLAR 2021-2022 ÎN CLASELE A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI
LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Art. 1. (1) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 în clasa a
IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba
modernă constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului
gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei
limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.
(2) 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. Această prevedere se aplică
și elevilor care au studiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.
(3) Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, li se
recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă
pentru care au obținut distincția, conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4), (5) și (6) din Ordinul
MEC nr. 5457/2020, cu modificările ulterioare.
(4) Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).
(5) Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru
care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație
internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător
Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li
se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza unei fișe de studiu a
limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, prevăzute la art.
3 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie. Fișa se completează de către părintele/reprezentantul
legal al elevului.
(6) Părintele/reprezentantul legal al elevului integrat în categoria menționată la alin. (5) anexează
fișei de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal,
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie documente (adeverințe de la
organizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă, foi matricole de la
unitățile de învățământ din altă ţară sau de la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează
şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte
ţări etc.) care să valideze nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2
corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

(7) Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în
context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a
unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior
nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), depun la
secretariatul unității de învățământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poștă, cu
confirmare de primire, un portofoliu al cărui conținut și punctaj sunt prevăzute în Anexa D la
prezenta metodologie. Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant
legal se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria
răspundere, semnată de elev și de părinte/reprezentatul legal al acestuia, privind proprietatea
intelectuală a conținutului acestui document.
(8) Punctajul minim pentru ca un elev aflat în situația prevăzută la alin. (7) să fie admis este de 60
de puncte, incluzând și cele 10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de
la 1 la 10.
(9) La proba de evaluare a portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la alin (7) nu se admit
contestații.
Art. 2. (1) Echivalarea probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în
clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv, precum
și evaluarea portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7), se realizează la nivelul
fiecărei unități de învățământ gimnazial, de către Comisia de înscriere constituită prin decizie
internă, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr.
4802/31.08.2010, valabilă și pentru anul școlar 2021-2022.
(2) În vederea echivalării probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă și a evaluării
portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7), comisia prevăzută la alin. (1) are
următoarele atribuții:
a) primește cererile de echivalare transmise prin e-mail/la adresa poștală a unității de învățământ
(cu confirmare de primire) sau depuse la unitatea de învățământ de către părintele/reprezentantul
legal al elevului, însoțite de copii ale documentelor justificatoare menționate în prezenta anexă;
b) completează anexa la fișa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cerere pentru echivalarea
probei de verificare a cunoștințelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a
unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv pentru care este îndeplinită
condiția de admitere menționată la art.1 alin. (4) din prezenta metodologie;
c) echivalează rezultatele obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se
optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în
regim bilingv, precum și rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor la limba
modernă;
d) stabilește criteriile de evaluare, respectiv baremul de evaluare și notare ale portofoliilor
categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7);
e) evaluează portofoliile categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7);

f) răspunde de completarea, semnarea și ștampilarea anexei la fișa de înscriere cu rezultatele
obținute, precum și de încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în
învățământul liceal de stat;
g) stochează/arhivează datele personale ale elevilor prevăzuți la art. 1 alin. (7) în perioada evaluării
portofoliilor și ulterior, pe parcursul școlarizării, conform prevederilor legale.
(3) În cazul în care, în cadrul comisiei de înscriere nu există cadre didactice de specialitate pentru
evaluarea portofoliului, președintele comisiei de înscriere solicită inspectorului școlar pentru limbi
moderne din cadrul inspectoratului școlar completarea comisiei cu profesori de specialitate.
Art. 3. (1) Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru
admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv
se face prin transmiterea, de către părintele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de email/adresa poștală a unității de învățământ (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la
unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format
scanat/fotocopiat, a următoarelor documente, după caz:
a. pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente
celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a
rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la
admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a
cunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie;
b. pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul
învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor
obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în
limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi
moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2022, conform modelului
din Anexa B la prezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului
obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine; în situațiile excepţionale, în care se înregistrează
întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune
adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul și fișa rezultatelor
obținute;
c. pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (5): cererea de echivalare, conform
modelului din Anexa A la prezenta metodologie și fișa de studiu a limbii moderne de circulație
internațională învățate în context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la prezenta
metodologie. Fișa, asumată prin semnătură de către părintele/reprezentantul legal al elevului, este
însoțită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare;
d. pentru categoria de candidați prevăzută la art. 1 alin. (7): cererea de evaluare, conform
modelului din Anexa A la prezenta metodologie, portofoliul și declarația pe propria răspundere,
conform modelului din Anexa D la prezenta metodologie.
(2) Toate documentele scanate se vor arhiva într-un fișier denumit: Nume Prenume Elev_adm9_2021.
(3) În cazul în care părintele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunerea
documentelor la unitatea de învățământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează,

prin telefon sau e-mail, unitatea de învățământ cu privire la intenția de depunere a documentelor,
în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu
se poate realiza informarea telefonică sau prin e-mail, accesul se va face conform planificării
generale realizate de unitatea de învățământ.
Art.4. Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă, menționate la art. 1 alin.
(1) din prezenta metodologie, se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la
avizierul unităților de învățământ gimnazial care au avut candidați pentru această probă.
Art.5. (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică și pentru candidații care vor să opteze
pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.
(2) Acești candidați își pot echivala proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu testul
de competențe lingvistice în condițiile prevăzute la art. 3.
Art.6. Anexele A, B și C, D sunt parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA A

Nr............./................2021

Domnule/Doamnă președinte,
Subsemnatul(a),________________________________________________________________________,
(nume,

prenume

părinte)

domiciliat(ă)

în

localitatea

_______________________,

strada

______________________, nr. ___, bloc ____, scara ____, etaj ____, apartament ____, sectorul/județul
__________, nr. telefon

_________________, părinte/reprezentant legal al elevului/elevei

_____________________________________________________________________,(nume, inițiala tatălui, prenume),
elev/ă în clasa a VIII-a __, la _____________________________

(unitatea de învățământ)

în anul școlar 2020-2021, 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 2021-2022.
Menționez faptul că elevul/eleva a studiat/nu a studiat limba modernă …………………………… pe
parcursul învățământului gimnazial.

Data,

Semnătura,

Domnului/Doamnei președinte al Comisiei de înscriere

ANEXA B

Nr. .............. /.............2021

Domnule/Doamnă președinte,
Subsemnatul(a), ____________________________________________________,(nume, prenume părinte)
domiciliat(ă) în localitatea _______________________, strada ______________________, nr. ___, bloc
____, scara ____, etaj ____, apartament ____, sectorul/județul __________, nr. telefon
_________________,

părinte/reprezentant

legal

al

elevului/elevei

_________________________________________________(nume, inițiala tatălui, prenume), elev/ă în clasa a VIII-a
__, la _______________________________________________________, (unitatea de învățământ)
în anul școlar 2020-2021, vă rog să aprobați cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor
obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în
limbi străine 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 2021-2022, astfel:
LIMBA MODERNĂ:

EXAMENUL SUSȚINUT ȘI ANUL SUSȚINERII:

INSTITUȚIA/ORGANIZAȚIA
EXAMENUL:

CARE

ELIBEREAZĂ

CERTIFICATUL

/ADMINISTREAZĂ

CERTIFICATUL OBȚINUT

SERIA ................ NR. ............................................................................

NIVELUL DE COMPETENȚĂ OBȚINUT:

Data,

Semnătura,
Domnului/Doamnei președinte al Comisiei de înscriere

ANEXA C

Nr. ................ /....... ……2021

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 foilor
matricole/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 - 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 Elev_denumire limba
modernă_ adm9_2021).
** Portofoliul este însoțit de o declarație pe proprie răspundere semnată de elev și de
părinte/reprezentatul legal, privind proprietatea intelectuală a conținutului acestui document.

Anexa nr. 4
(Anexa nr. 6 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROBEI DE VERIFICARE A
CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ, PENTRU CANDIDAŢII CARE NU AU STUDIAT
ÎN GIMNAZIU ÎN LIMBA RESPECTIVĂ, PENTRU ADMITEREA
ÎN ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 ÎN LICEELE CARE ORGANIZEAZĂ CLASE CU PREDARE ÎN
LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Art. 1. (1) Pentru admiterea în clasa a IX-a, în învăţământul liceal de stat, la clase cu predare în
limbile minorităţilor naţionale, pentru anul şcolar 2021 - 2022, proba de verificare a cunoştinţelor
de limbă maternă pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă
constă într-o probă orală susţinută on-line.
(2) Elevii care se vor înscrie pentru susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă vor dispune de dispozitivele necesare (audio-video: smartphone, tabletă, laptop etc.) în
vederea susţinerii on-line a probei. În situaţia în care aceştia nu dispun de mijloace tehnice, şcoala
de provenienţă le va asigura, în regim de custodie, echipamentele necesare susţinerii probei.
(3) Proba se va organiza on-line, de către o unitate de învăţământ liceal desemnată de
inspectoratul şcolar, conform unei proceduri elaborate şi anunţate de către inspectoratul şcolar
până la data de 10 mai 2021.
(4) Tematica probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va respecta programa pentru
Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a la limba maternă respectivă, aprobată pentru
anul şcolar curent.
(5) Aprecierea probei on-line menţionate la alin. (1) se face cu note.
(6) La probele orale nu se admit contestaţii.
(7) În situaţia în care candidatul a obţinut la evaluare cel puţin nota 5, secretariatul şcolii care a
organizat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută în anexa la
fişa de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea
naţională", specificând limba maternă la care a fost susţinută proba.
(8) Directorul unităţii de învăţământ care a coordonat organizarea probei on-line va confirma,
prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei şi va transmite şcolilor de provenienţă ale
candidaţilor fişele de înscriere în care este specificată nota obţinută la limba maternă.
(9) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în
calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare.
(10) În situaţia în care candidatul a obţinut o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a
promovat proba şi nu va putea fi înscris la clasa cu predare în limba maternă respectivă.
(11) În vederea admiterii în clasa a IX-a, candidaţii care au susţinut proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă on-line, indiferent dacă au promovat-o sau nu, îşi vor completa
fişa de opţiuni, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
Art. 2. Rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se afişează la
avizierul/site-ul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba, în perioada prevăzută de
calendarul admiterii.
Art. 3. Rezultatele obţinute de candidaţi la proba de limbă maternă vor fi recunoscute în orice
judeţ/municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată.

Anexa nr. 5
(Anexa nr. 7 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

Nr. ……....../…..........2021
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................., părintele/reprezentantul legal al
copilului ..................................................................... domiciliat(ă) în localitatea ..................................,
str. ................................................, nr. ..... bl. ….... sc. ..... ap. ….... judeţul/sectorul ..............................,
legitimat(ă) cu ......... seria ...... nr. ............., CNP ...................................................... declar pe proprie
răspundere

că

datele

şi

informaţiile

cuprinse

în

documentul/documentele

..............................................................................*) transmise prin mijloace electronice de comunicare,
în vederea participării fiicei mele/fiului meu la procesul de admitere pentru învăţământul liceal de
stat pentru anul şcolar 2021 - 2022 sunt corecte.
Totodată, declar că am înţeles următoarele:
• la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul
unităţii de învăţământ gimnazial/liceal documentele care au stat la baza admiterii fiicei mele/fiului
meu .......................................... în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2021 - 2022, inclusiv
documentele medicale necesare înscrierii.
Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere
şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.
Semnătura,

Data

• Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ,
în vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
• Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de
învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării.
-----------*) Se vor completa, după caz: fişa de înscriere, anexa la fişa de înscriere, documentele care intră
în componenţa dosarului de înscriere, documentele prevăzute în anexa 3, documentele prevăzute
în anexa 4 şi documentele prevăzute în anexa 6 la ordin.

