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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. 


