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DOAMNĂ DIRECTOR, 

Subsemnatul/a......................................................................................părinte/reprezentant 

legal al elevului/elevei ..........................................................................................., vă rog să 

binevoiți a aproba înscrierea fiului meu/fiicei mele la profilul UMAN, specializarea 

FILOLOGIE, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în anul școlar 2022-2023, la care a fost 

admis/ă în urma repartizării computerizate. 

Optez pentru următoarea specializare (prin bifarea unei opțiuni): 

 Filologie-intensiv engleză, cu predarea limbii moderne 2-limba franceză 
Notă! 
- Elevii care au echivalare la limba engleză, precum și elevii care au susținut și au promovat testul de 

verificare a cunoștințelor de limbă  engleză vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere. 

- Dacă numărul elevilor care îndeplinesc criteriul de mai sus este mai mic decât numărul locurilor(26), 
locurile libere se vor ocupa în urma susținerii unui test de limba engleză la care vor participa ceilalți 
elevi care au optat pentru această specializare. În urma testării, repartizarea se va face tot în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere. Pentru medii de admitere egale criteriul de departajare este nota 
obținută la test. 

- Dacă toate locurile la această specializare se ocupă de către elevii care au echivalare limba engleză, 
ceilalți sunt repartizați la specializarea filologie-intensiv franceză. 

- Dacă numărul elevilor care au echivalare la limba engleză este mai mare decât numărul locurilor, 
repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, ceilalți elevi fiind repartizați la 
intensiv franceză 

 
 Filologie-intensiv franceză, cu predarea limbii moderne 2-limba engleză 

Notă! 
- Elevii care au echivalare limba franceză vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere 
- Dacă numărul elevilor care îndeplinesc criteriul de mai sus este mai mic decât numărul locurilor(26), 

locurile libere se vor ocupa de către elevii care nu au îndeplinit criteriile specificate la specializarea 
anterioară, FĂRĂ SUSȚINEREA TESTULUI LA LIMBA FRANCEZĂ. 
 

Anexez prezentei cereri acordul privind studierea limbilor străine. 
 
Menționez următoarele: 

  Sunt de acord pentru studierea disciplinei Religie-cultul ortodox. 

 Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale fiicei/fiului meu să fie prelucrate de 
unitatea de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul 
școlarizării. 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de 
învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. 
 

Data, 
......................................... 

Semnătura părinte/reprezentant legal 
......................................... 



 COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU 
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Doamnei Director a Colegiului Național Mihai Eminescu 

 

ACORD PRIVIND STUDIEREA LIMBILOR STRĂINE 

 

Subsemnatul/a...............................................................................................  părinte/tutore al  

elevului/elevei....................................................................................................., ADMIS  la  

profilul UMAN, specializarea FILOLOGIE, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în anul 

școlar 2022-2023, declar că sunt de acord ca fiul meu/fiica mea să studieze: 

- Limba modernă 1 

 Limba engleză 

 Limba franceză 

- Limba modernă 2 

 Limba franceză 

 Limba engleză 

 

 

Data, 
......................................... 

Semnătura, 
......................................... 

 


