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OFERTA EDUCAŢIONALĂ, AN ŞCOLAR 2020 - 2021
Clasa a IX-a - Filiera vocaţională - profil pedagogic
Specializarea: - învăţător-educatoare - 1 clasă / 28 locuri
Calendarul înscrierii la probele de aptituidini
2-5 iunie 2020

Înscrierea pentru probele de aptitudini,
Intre orele 9,00- direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin
mijloace electronice de comunicare și eliberarea/
16,00
transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de
documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin,
conform procedurii stabilite de Comisia Națională de
Admitere
Notă: Părinții vor fi informați, prin afișare la avizier și
postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la
faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea pentru
probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ
9 - 12 iunie
2020

12 iunie 2020

15 iunie 2020

17 iunie 2020

La Colegiul Național
„Inochentie
Micu
Clain” Blaj, str. Simion
Bărnuțiu, nr. 2, telef.
0258.711208
e-mail:
imc.blaj@isjalba.ro

La Colegiul Național
„Inochentie
Micu
Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini conform Clain” Blaj, str. Simion
Bărnuțiu, nr. 2, telef.
prevederilor din Anexa 3 la prezentul ordin
0258.711208
e-mail:
imc.blaj@isjalba.ro
La Colegiul Național
„Inochentie
Micu
Clain” Blaj, str. Simion
Comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini
Bărnuțiu, nr. 2, tel.
0258711208 și pe
site-ul
școlii
www.imclain.ro
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia
de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei
candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini
Transmiterea de către comisiile de admitere județene a
municipiului București către unitățile de învățământ liceal
care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor
corigenți, repetenți sau cu situația școlară neîncheiată sau
exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în
apilcația informatică.
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ
vocațional a listelor candidaților declșarați admiși la probele
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29 iunie 2020

2 iulie 2020

2-3 iulie 2020

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți,
repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică
centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene / a
municipiului București către unitățile de învățământ liceal
care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene
cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării
oprațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
Validarea de către comisia de admitere județeană / a
municipiului București a listei candidaților admiși la liceele
/ clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și
comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal
respectivă, prin tipărire din aplicația informatică
centralizată.
Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu
privire la candidații care nu au fost admiși la probele de
aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia
Națională de Admitere. Candidaților care nu au fost admiși
la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini li se
poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa
de înscriere în vederea repartizării computerizate.
*) Nu se elibereaza fișă de înscriere pentru completarea
opțiunilor candidaților care au fost admiși la probele de
apritudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat,
în scris că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa
de repartizare computerizată.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de
admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare
județ la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini,
prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în
aplicația informatică centralizată.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
1.1.
1.2.
1.3.

anexa la fișa de înscriere;
certificat de naştere – copie;
adeverință medicală în original;
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Anexa nr. 3 din Ordinul 4317/21.05.2020
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 4948/2019)
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE
APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE
PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR,
INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR, BIBLIOTECARDOCUMENTARIST, PEDAGOG ŞCOLAR
La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și
certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ
în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.
Fișa de aptitudini va conține:
- tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este
cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română*), educație vizuală, educație muzicală, educație
fizică și sport;
- media generală a claselor V – VIII la disciplinele: limba și literatura română*), educație vizuală,
educație muzicală, educație fizică și sport ;
- media generală a claselor V-VIII la purtare;
- calificativul – ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic.
Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa
de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română*), educație vizuală, educație muzicală,
educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la purtare
a claselor V-VIII, 10.
Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil pedagogic,
toate specializările, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții legate
de completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal
cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere
și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform
procedurii elaborate de către Comisia Națională de Admitere.
Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în
câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar
liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.
Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au
obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere.
Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis
Comisiilor de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 2 iunie 2020.
*) Pentru elevii care studiază în clase/secții/unități de învățământ preuniversitar cu predare în limbile
minorităților naționale se va lua în calcul și disciplina “limba și literatura maternă”.

