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APROB. 

Inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti 

În atenţia d-nei/dl. inspector şcolar general 

Vă transmitem, anexată, Procedura nr. 29318/26.05.2021 privind modalitatea de înscriere a 
candidaţilor pentru probele de aptitudini, de eUberare /transmitere şi completare a rezultatelor în 
Anexa la Fişa de înscriere şi de comunkare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului 
de admitere în fnvăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-20221, însoţită de Fişa de aptitudini 
- Anexă la Fişa de înscriere la admiterea în clasa a IX-a - filiera vocaţională, profil pedagocic, toate 
specializările. 

Vă solicităm să asiguraţi transmiterea acesteia în toate unităţile de învăţământ, care 
şcolarizează elevi pentru nivelul gimnazial şi în unităţile de 1nvăţământ de nivel liceal, cu filiera 
vocaţională. 

DIRECTOR, 
Corina CEAMĂ 
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Nr. 29318/26.05.2021 

PROCEDURĂ 

privind modalitatea de înscriere a candidaţilor pentru probele de aptitudini, de 
eliberare/ transmitere şi completare a rezultate/or în Anexa la Fişa de înscriere şi de 

comunicare a rezultate/or /a probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 

J, DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 - (1 )În baza prevederilor art. 2 alin. (20) şi art. 6'1 din OMEC nr. 5457131.08.2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-
2022, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta procedură reglementează 
modalitatea de înscriere a candidaţilor pentru probele de aptitudini, de eliberare/transmitere 
a Anexei la Fişa de înscriere, de completare a rezultatelor la probele de aptitudini în Anexa 
la Fişa de înscriere şi de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul 
procesului de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. 

(2) Prezenta procedură se adresează candidaţilor care participă la admiterea în învăţământul 
liceal - filiera vocaţională, profilurile: artistic, pedagogic, teologic, sportiv, precum şi 

candidaţilor care participă la admiterea la învăţământul liceal - alternativa educaţională 
Waldorf, specializarea filologie. 

(3) în cadrul procesului de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-
2022, organizarea, desfăşurarea şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele 
vocaţionale se realizează conform metodologiei prevăzute în anexa nr.2 la OMEd nr. 
3721123.04.2021, care modifică şi completează anexa nr.3 la OMEC nr. 5457131.08.2020. 

li. ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, ELIBERAREA/TRANSMITEREA 
DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII CANDIDAŢILOR LA ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
LICEAL DE STAT - FILIERA VOCAŢIONALĂ, TOATE PROFILURILE ŞI SPECIALIZĂRILE, CU 
EXCEPŢIA PROFILULUI PEDAGOGIC 

Art.2 - (1) înscrierea pentru probele de aptltudlnl se face la o singură unitate de învăţământ 
liceal, pentru un anumit profil. 

(2) Pentru profilul artistic, înscrierea se va face şi în funcţie de specializare. 

(3) Conform prevederilor art.3 alin.(4) din OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu 
modificările şi completările ulterioare, rezultatele obţinute de candidaţi la probele de 
aptitudiritsunt rec:unoscuteîneFfce-judeţ sau în Municipiul llucureştiîn care-aGeştia optează- -·
să se înscrie, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care candidaţii 
s·au înscris pentru susţinerea probei respective. 
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(4) În cazul în care candidatul/părintele/ reprezentantul legal solicită recunoaşterea probei 
de aptitudini pentru admiterea la o altă unitate de învăţământ liceal din judeţul sau sectorul 
din municipiul Bucureşti în care a susţinut proba sau din alt judeţ/sector al municipiului 
Bucureşti, acesta depune, odată cu celelalte documente de înscriere, şi o cerere în care 
menţionează unitatea/unităţile de învăţământ liceal pentru care solicită recunoaşterea 
probei, în ordinea pentru care optează. Unitatea de învăţământ liceal transmite, în acest caz, 
o copie după Anexa la Fişa de înscriere şi după cererea 
candidatului/părintelui/reprezentantului legal, către unitatea/unităţile de învăţământ liceal 
la care se solicită recunoaşterea probei. 

(5) Candidaţilor care solicită înscrierea la probele de aptitudini pentru mai multe profiluri, 
respectiv mai multe specializări din cadrul profilului artistic, li se pot elibera/ transmite mai 
multe Anexe la Fişa de înscriere, conform prevederilor art.20 alin.(2) din Metodologia de 
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-
2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4802131.08.201 O, valabilă, conform prevederilor OMEC 
nr. 5457131.08.2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru admiterea în anul 
şcolar 2021-2022. 

Art. 3 - (1) înscrierea pentru susţinerea/ echivalarea probelor de aptitudini se face de către 
candidat/părinte/reprezentant legal al acestuia, în baza documentelor prevăzute în Anexa 2 
la OMEd nr. 3721/23.04.2021, depuse direct, în urma unei programări realizate telefonic sau 
prin e-mail, la secretariatul unităţii de învăţământ liceal vocaţional/ alternativa educaţională 
Waldorf, sau transmise prin mijloace electronice de comunicare/poştă/curier, cu confirmare 
de primire. 

(2) Modelul Anexei la Fişa de înscriere în anul şcolar 2021 -2022 pentru participarea la probele 
de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a 
fost aprobat prin Nota MEC nr.1197 /DGJP/25.02.2021. 

{3) Anexa prevăzută la Fişa de înscriere se completează în câmpul dedicat şcolii de 
provenienţă cu datele personale ale candidatului: numele, iniţiala tatălui, prenumele, codu! 
numeric personal, data naşterii, şcoala şi codul judeţului de provenienţă, se semnează de 
către directorul unităţii de învăţământ şi se aplică ştampila acesteia. 

(4) Anexa la Fişa de înscriere poate fi eliberată: 

a) direct candidatului/părintelui/reprezentantului legal al candidatului, în baza unei 
programări realizate telefonic sau prin e-mail, la numărul de telefon sau pe adresa de e-mail 
comunicate de unitatea de învăţământ gimnazial şi dedicate admiterii în învăţământul liceal 
de stat pentru anul şcolar 2021-2022, 

sau 

b) poate fi transmisă prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare, la solicitarea 
candidatului/părintelui/reprezentantului legal al acestuia. În acest caz 
candidatul/părintele/reprezentatul legal al acestuia are obligaţia de a confirma primirea 
documentelor, pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ. 

(5) Pentru profilurile/specializările menţionate în Anexa nr. 2 la OMEd nr. 3721123.04.2021, 
care modifică şi completează Anexa 3 la OMEC nr. 5457131.08.2020, la care rezultatul probei 
de aptitudini se stabileşte pe baza rezultatelor obţinute de elev la una sau mai multe 
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discipline studiate pe parcursul învăţământului gimnazial, odată cu eliberarea/transmiterea 
Anexei la Fişa de înscriere se eliberează/transmit candidatului/părintelui/reprezentantului 
legal al acestuia şi documentele şcolare pe baza cărora se face evaluarea 
aptitudinilor/echivalarea probei de aptitudini (foaia matricolă sau, după caz, copia scanată a 
foii matricole). În situaţii excepţionale justificate, în cazul în care nu se poate 
elibera/transmite foaia matricolă/copia după foaia matricolă, se poate elibera o adeverinţă 
din care să rez.ulte media generală la disciplina/ disciplinele respective, obţinute pe parcursul 
învăţământului. gimnazial. 

Art.4 - Anexa la Fişa de înscriere însoţită, după caz, de documentele menţionate la art. 3 
alin. (5) din prezenta procedură, sunt înmânate candidatului/părintelui/reprezentantului 
legal al acestuia, care semnează de primire în registrul unităţii de învăţământ. În registru se 
consemnează natura documentului/documentelor eliberat/eliberate şi motivul eliberării 
acestuia/acestora. În cazul în care documentele sunt transmise prin poştă sau prin mijloace 
electronice de comunicare, în registrul unităţii de învăţământ se va menţiona modalitatea de 
transmitere a documentelor şi se va ataşa documentul din care rezultă confirmarea primirii 
documentelor de către candidat/părinte/reprezentant legal. în cazul în care nu există 
confirmarea primirii documentelor, în registrul se va menţiona "Lipsă confirmare". 

Art.5 - (1) Anexa la Fişa de înscriere, însoţită de documentele prevăzute în Anexa nr. 2 la 
OMEd nr. 3721/23.04.2021, care mod1f1că ş1 completează Anexa 3 la OMEC nr. 
5457/31.08.2020, precum şi de documentele necesare evaluării/echivalării probei/probelor, 
prevăzute la art.3 alin.(5) din prezenta procedură se depun fie direct la unitatea de 
învăţământ liceal, fie se pot transmite prin poştă sau curier, cu confirmare de primire sau 
prin mijloace electronice de comunicare, cu confirmarea, prin e-mail, a primirii 
documentelor. în cazul în care documentele se depun direct la sediul unităţii de învăţământ 
liceal este necesară o programare, realizată telefonic sau prin e-mail. 

(2) Depunerea/transmiterea documentelor se realizează în perioada prevăzută în calendarul 
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. în situaţia transmiterii 
documentelor de înscriere prin poştă, data limită de transmitere este ultima zi prevăzută 
pentru înscriere în calendarul admiterii, data poştei. 

111. ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, ELIBERAREA/TRANSMITEREA 
DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII CANDIDAŢILOR LA ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
LICEAL DE STAT, PROFILUL PEDAGOGIC, TOATE SPECIALIZĂRILE 

Art.6 - (1) Pentru profilul pedagogic, toate specializările, înscrierea candidaţilor se realizează 
la unitatea de învăţământ gimnazial în care este înmatriculat candidatul în clasa a Vili-a. 

(2) Pentru înscrierea la profilul pedagogic, unitatea de învăţământ gimnazial în care este 
înmatriculat candidatul completează i) Anexa la Fişa de înscriere şi 11) Fişa de aptitudini, 
prevăzută ca Anexa la prezenta procedură. 

(3) Preşedintele comisiei de admitere din unitatea de învăţământ gimnazial în care este 
înmatriculat candidatul certifică, prin semnătură, corectitudinea datelor cuprinse în Fişa de 
aptitudini şi aplică ştampila unităţii. 
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(4)Anexa fişei de înscriere; însoţită de Fişa de aptitudini, se transmit, de către unităţile de~ 
învăţământ gimnazial în care sunt înmatriculaţi candidaţii, către unitatea de învăţământ 
liceal cu profil pedagogic. 

IV. STABILIREA REZULTATELOR LA PROBA DE APTITUDINI, COMPLETAREA REZULTATELOR 
îN ANEXA LA FIŞA DE îNSCRIERE ŞI COMUNICAREA ACESTORA 

Art.7 - Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini şi stabilirea rezultatelor probei se 
face în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la OMEd nr. 3721/23.04.2021, care modifică 
şi completează Anexa 3 la OMEC nr. 5457131.08.2020, în perioada prevăzută în calendarul 
admiterii în învăţământu\ liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. 

Art. 8 · (1) Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini, se completează în 
Anexa la Fişa de înscriere, în secţiunea Proba de aptitudini, de către unitatea de învăţământ 
liceal la care candidatul a depus/transmis documentele de înscriere sau la care s-au transmis 
documentele candidatului. 

(2) Pentru profilul pedagogic, la care sunt echivalate probele de aptitudini, la secţiunea Proba 
de aptitudini din Anexa la Fişa de înscriere se va preciza calificativul final, admis/ respins, cu 
menţiunea echivalat. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ liceal vocaţional la care s·a susţinut/s·a echivalat proba 
de aptitudini certifică, prin semnătură, rezultatul probei/echivalarea şi aplică ştampila 
unităţii. 

(4) Pentru profilul pedagogic, preşedintele comisiei de admitere din unitatea de învăţământ 
liceal cu profil pedagogic certifică, prin semnătură, calificativul admis/ respins, înscris în Fişa 
de aptitudini, precum şi precizarea calificativului şi menţiunea echivalat din secţiunea Proba 
de aptitudini din Anexa la Fişa de înscriere. 

(5) în situaţia în. care un candidat se înscrie pentru susţinerea probei de aptitudini la mai multe 
specializări din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ liceal, rezultatele la proba de aptitudini 
se consemnează în Anexa la fişa de înscriere în ordinea opţiunilor candidatului pentru 
specializările respective. 

Art. 9 · Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini se face prin afişarea listelor la 
avizier şi prin postarea acestora pe site· ul unităţii de învăţământ liceal vocaţional/alternativa 
educaţională Waldorf. 

Art. 10 - În vederea comunicării rezultatelor se alocă fiecărui candidat un cod individual, 
conform unul algoritm stabilit de către unitatea de învăţământ. Codurile individuale alocate 
cQnform Prevecie?ri!or ~acestei proceduri sunt valabile doarpentru comunicarea rezultatelor la 
probele de aptitudini. 

Art. 11 - Listele conţinând candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, care se 
transmit, în scris, de către unităţile de învăţământ către Comisia de admitere judeţeană/ a 
municipiului Bucureşti, trebuie să conţină următoarele informaţii: codul individual alocat 
candidatului, datele personale ale candidatului: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi 

prenumele, judeţul, şcoala de provenienţă şi rezultatele la proba de aptitudini. 
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V, OISPOZIŢll FINALE 

Art.12 - Admiterea candidaţilor care au promovat probele de aptitudini, la liceele/clasele din 
învăţământul vocaţional/alternativa educaţională Waldorf se face, după susţinerea şi 
comunicarea rezultatelor evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în conformitate 
cu prevederile OMEC nr. 5457 /31.08.2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.13 - (1) Informaţiile cu privire la candidaţii admişi în învăţământul liceal 
vocaţional/alternativa educaţională Waldorf sunt introduse în aplicaţia Informatică dedicată 
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-ZOZZ, de către 

operatorii/membrii comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ liceal-

(2) Un candidat poate fi admis la un singur profil/o singură specializare şi în cadrul unei singure 
unităţi de învăţământ liceal. Candidaţii care au fost admişi la mai multe 
profiluri/specializări/unităţi de învăţământ liceal, precum şi cei care renunţă la locul obţinut 
pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, trebuie să depună, la 
unitatea/unităţile de învăţământ liceal, o declaraţie scrisă din care să rezulte că renunţă la 
locul ocupat. Unităţile de învăţământ liceal pot solicita candidaţilor, telefonic sau prin e-mail, 
confirmarea menţinerii opţiunii de înscriere la unitatea de învăţământ şi profilul/specializarea 
respectivă. 

(3) În cazul candidaţilor care nu au fost admişi la o unitate de învăţământ liceal, din lipsă de 
locuri, dar au optat şi au fost admişi la o altă unitate de învăţământ liceal, o copie a Anexei 
la Fişa de înscriere se va transmite, de către unitatea de învăţământ la care s-au depus 
documentele candidatului, La unitatea de învăţământ La care a fost admis candidatul. 

(4) Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini sau care nu au fost admişi la liceele 
vocaţionale din lipsă de locuri, precum şi cei care au declarat, în scris, că renunţă la locul 
ocupat, nu sunt marcaţi în aplicaţia de admitere ca fiind "admişi la învăţământul vocaţional". 
Documentele aferente înscrierii acestor candidaţi se păstrează şi se arhivează de către 
unitatea de învăţământ liceal la care au fost depuse şi care a încărcat informaţiile în aplicaţia 
dedicată admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. 

(5) Unitatea de învăţământ gimnazial din care provin candidaţii menţionaţi la alin. (4) are 
acces, în aplicaţia informatică, la datele acestora şi le poate elibera Fişa de înscriere, în 
vederea repartizării computerizate. 

Art_ 14 în cazul transmiterii documentelor de înscriere, în copie scanată/fotocopiată, prin 
mijloace electronice, candidatul/părintele/reprezentantul legal va depune documentele în 
original ta unitatea de învăţământ liceal la care a fost admis, în perioada prevăzută pentru 
depunerea dosarelor de înscriere sau în termen de maximum două săptămâni de la începerea 
cursurilor, conform prevederilor art. 2'1 alin.(5) din OMEC nr. 5457 /31.08.2020, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform 
Legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă. 

Art. 15 Candidaţii pentru profilul artistic, ce nu dispun de instrumentele sau mijloacele 
electronice necesare elaborării sau imprimării portofoliului, pot beneficia de sprijinul unităţii 
de învăţământ liceal sau, după caz, al unităţii de învăţământ din care provin, pentru punerea 
ta dispoziţie a acestor instrumente sau mijloace. Accesul acestor candidaţi la unitatea de 
învăţământ se face, pe baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, cu 
respectarea tuturor prevederilor elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul 
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Sănătăţii, pentru stabilirea măsurilor de prevenire şi combatere aîmbolnăvirilor cuSARS-COV" 
2 în unităţile de învăţământ. 

Art. 16 Unităţile de învăţământ liceal, filiera vocaţională/alternativa educaţională Waldorf 
vor oferi informaţii detaliate, prin afişarea la avizier/postarea pe site, cu privire la conţinutul 
documentelor de înscriere şi modalitatea de eliberare/transmitere/ depunere a acestora, în 
baza prevederilor OMEC nr. 5457 /31.08.2020, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
prezentei proceduri. 

Art.17 În cazul candidaţilor care participă la admiterea în învăţământul liceal, filiera 
vocaţională, profilul militar se aplică prevederile OMEC nr. 5457131.08.2020, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi reglementările proprii ale Ministerului Apărării Naţionale. 

DIRECTOR, 

Corina CEAMĂ 

-- G= 
INSPECTOR, 

Cătălin PÎSLARU 

~ 

~lvL 

DIRECTOR GENERAL, 

~ 
ŞEF SERVICIU, 

Mihaela Tania IRIMIA 

{X!;;at; 

DIRECTOR, 

Anca-O~ 

INSPECTOR, 
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Anexii la Procedura ME"d nr .. Ji.~P.J..?.[~§:~~;~ţţ},f privind modalitatea de înscriere a candidaţilor pentru 
probele de aptitudini, de eliberare/transmitere şi completare a rezultatelor în anexa la fişa de 
înscriere şi de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 (model) 

CALIFICATIVUL (ADMIS/ RESPINS): ------

Preşedintele Comisiei de admitere din unitatea de 

învăţământ preuniversitar liceal pedagogic, 

LS 

FIŞĂ DE APTITUDINI 
Anexă la Fişa de înscriere la admiterea în clasa a IX - a 

filiera vocaţională, profil pedagogic, toate specializările -

CODUL NUMERIC PERSONAL: 
DATA NASTERll: 
NUMELE, 

0

INIŢIALA TATĂLUI, PRENUMELE: 
UNITATE DE INVĂŢĂMÂNT DE PROVENIENŢĂ: 

Tipul de aptitudini Disciplina Media generală a claselor V - VIII 
Aptitudini de comunicare Limba -şi literatura română 

Aptitudini de comunicare• Limba ~i literatura maternă• 

Aptitudini muzicale Educa ie muzicală 
Aptitudini artistice•• Educa ie vizuală** 
Aptitudini fizice Educa ie fizică $i sport 
~\;,;'.., ~ .„ ,--- "~-- , , .'~. ~·--· .. „,.: "~· .. ;_·-":.;·;:.-.:- -· :)·~·,:\··J:?g~·:~:-\f:r::.',_'.:~~·.·.<~::{::'.··:: .„„ . ,.:' .' <;_: :-:--:„ .- . --.. : __ ''. : . .-. .-: _·:·_:':.: ·:> .. "., ·. · .. 

Purtare 
•Pentru elevii care studiază m claselsectiilunltaţl de mvaţămant preuniversitar cu predare m 
limbile minoritiiţilor naţionale 
"Nu se aplici! la specializarea instructor de educaţie extraşcolarii 

Preşedintele 
Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ de provenienţă, 

Secretar, 

LS 

Notă.: 
Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate special/z/lrlle, candidatul trebuie sii albă, 111 fişa de 
aptitudini~ la f;ecare dintre disciplinele limba ş; literatura română, educaţie vizuală, educaţie muzicală, educaţie 
fizjcă şi sport, media generală a claselor V - Vili mai mare sau egală cu 6,00 şf media generald la purtare a claselor 
V - VIII, 10,00. 
Prezenta fişă Îl conferă candidatului dreptul de a participa la admiterea la filiera vocaţională, profil pedagogic, 
din cadrul liceului/ colegiului pedagogic şi nu garantează că va fi declarat admis. 
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