
 

Anexa 1- Cerere de înscriere                                                      COD ATRIBUIT CANDIDATULUI       

Ș G I B      
Doamnă Director, 

                Subsemnatul(a), ____________________________________________________, domiciliat(ă) în 

_________________________________, str. ________________________________ nr. _____, bl. _______ 

sc. ______ etaj ______ ap. ______, telefon fix ______________________, mobil 

____________________________, email ____________________________________, în calitate de părinte/ 

tutore legal al elevului/ elevei, _________________________________________________________, elev/ă 

în clasa a IV-a la Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești Leordeni, în anul școlar 2021-2022, vă rog să 

aprobați cererea de înscriere a fiului/ fiicei mele pentru susținerea Testului de competență lingvistică pentru 

admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze, pentru anul școlar 2022-2023. 

            Cunosc prevederile Procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi la clasa a V-a, engleză 

intensiv în cadrul școlii pentru anul școlar 2022-2023, sunt de acord cu acestea și mă oblig să le respect 

întocmai. 

             Am primit codul atribuit candidatului (numele și prenumele elevului) 
________________________________________________________. 

              Anexez prezentei:  

1. Copia certificatului de naștere al candidatului (însoțită de original pentru certificare Conform  
originalului la depunerea dosarului); 

2. Copii după buletinul/ cartea de identitate a părinților ( însoțite de original pentru certificare Conform  
originalului la depunerea dosarului); 

3. Aviz epidemiologic de la medicul de familie; 
4. Adeverință eliberată de școala de proveniență privind situația școlară și disciplinară a elevului la finalul 

clasei a IV-a (doar pentru elevi care sunt înscriși la altă școală decât Școala Gimnazială Ioan Bădescu) 

 

       Data_____________                                                                                           Semnătura________________ 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 – Cerere echivalare 

 

Doamnă președinte, 

          Subsemnatul(a) _________________________________________________________ 

domiciliat(ă) în localitatea ____________________________________, str. _________________________, 
nr. _________, bloc ___________, scara ___________, ap.________, județul _______________, telefon 
________________________, părinte/ tutore legal al elevului/elevei 
________________________________________________, elev(ă) în clasa a IV-a la 
_____________________________________________________, în anul școlar 2021-2022, vă rog să 
aprobați cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Testului de competență 
lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze, pentru anul 
școlar 2022-2023, astfel: 

LIMBA MODERNĂ: 

 

EXAMENUL SUSȚINUT: 

 

INSTITUȚIA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL/DIPLOMA/ADMINISTREAZĂ EXAMENUL: 

 

CERTIFICATUL /DIPLOMA OBȚINUTĂ: 

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

NIVEL DE COMPETENȚĂ OBȚINUT: 

 

   Anexez prezentei copia după certificatul/ diploma obținute la examene cu recunoaștere internațională 
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine (însoțită de original pentru certificare Conform 
originalului la depunerea dosarului) 

 

Data,                                                                                                                                          Semnătura, 

 


