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OFERTA EDUCAŢIONALĂ, AN ŞCOLAR 2021 – 2022
Filiera vocaţională – profil pedagogic
Specializarea: învăţător –educatoare – 1 clasă / 24 locuri

CALENDARUL PROBELOR DE APTITUDINI:
7-14 iunie 2021: Înscrierea pentru probele de aptitudini
Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la secretariatul Liceului „Horea, Cloșca și
Crișan” Abrud sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea
anexelor fișelor de înscriere însoțite de documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul
ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.
15-18 iunie 2021: Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor
din Anexa 3 la prezentul ordin.
18 iunie 2021: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
22 iunie 2021: Actualizarea de către comisia de la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud
a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor
corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată
14 iulie 2021: Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor
admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea
rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărirea din aplicația
informatică centralizată; afișarea listei candidaților admiși
15 iulie 2021: Transmiterea de la liceele vocaţionale la școlile de proveniență a
informațiilor cu privire la candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut
probe de aptitudini.
PRECIZĂRI PRIVIND PROBELE DE APTITUDINI
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 6 (șase) și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10.
Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial completează fișa de
aptitudini și o transmit la unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic,
completează, semnează și ștampilează anexa la fișa de înscriere și încarcă informațiile
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 specializarea învățător - educatoare 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.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
1. Cerere tip (se completează la înscriere, la secretariatul liceului)
2. Anexă la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini – de la
școala de proveniență
3. Fișa de aptitudini - de la școala de proveniență
4. Copie CI și/sau certificat naştere

Informații suplimentare: tel. 0258780623, între orele 8,30 – 15,30

