
ADMITEREA
AN ŞCOLAR 2021-2022



CADRUL LEGISLATIV
• OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, modificat şi completat prin:
OMEC nr. 3203/29.01.2021 și OMEd nr. 3721/23.04.2021

• Anexa nr. 3 la OMEC nr. 5.457/31.08.2020 privind Metodologia de organizare şi 
desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

• OMEN 5449/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul profesional de stat și învățământul dual pentru anul şcolar 2021-2022,
modificat şi completat prin: OMEd nr.3337/26.02.2021 și OMEd nr.
3775/06.05.2021

• Anexa I la OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012

• OMEN nr. 3556/29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si
desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3,
conform Cadrului național al calificarilor

• OMENCS nr. 5033/29.08.2016_privind Metodologia de organizare si functionare a
învățământului profesional de stat



PRIMA ETAPĂ de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat 
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022

16 - 22 iulie 2021

•Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către
părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin
formular transmis electronic

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

•Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la
admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia
națională de admitere

•NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe
locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care
au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care
doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal
de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, completează opțiunile
în perioada 20 – 22 iulie 2021



PRIMA ETAPĂ de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru
candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 

ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022

16 - 22 iulie 2021

•Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor
din fișele de înscriere

•Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator,
corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din
calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

24 iulie 2021

•Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022

25 - 28 iulie 2021

•Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidații au fost
repartizați



A DOUA ETAPĂ de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru
candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 

ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022

29 iulie – 05 august 2021 - Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații
care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus
dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la
repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost
repartizați computerizat
29 iulie – 04 august 2021 - Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații
care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct
alocate pentru candidații cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ

Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau

prin formular transmis electronic

Repartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special alocate acestora



A DOUA ETAPĂ 
de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru
candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022

04 - 05 august 2021

•Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la
liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini
•Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au susținut probe de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă
•Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi și de către candidații cu CES
care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special alocate acestora, dar care nu au
fost repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizați
•Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular
transmis electronic



A DOUA ETAPĂ de repartizare computerizată și admitere în învățământul 
liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din 

seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului școlar 2021-2022

• 29 iulie – 05 august 2021
• Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a 

datelor din fișele de înscriere
• Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de 

calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea 
fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația 
informatică centralizată

• 06 august 2021- Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a 
candidaților din a doua etapă a admiterii

 06 – 07 august 2021- Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la 
care au fost repartizați candidații din etapa a doua



CINE POATE PARTICIPA LA ETAPELE DE ADMITERE COMPUTERIZATĂ

• La repartizarea computerizată din primele două etape de
admitere participă numai elevii care au susținut
evaluarea națională.

• Candidații pot participa la repartizarea computerizată într-
un singur județ. Înscrierea candidaților care doresc să
participe la admiterea computerizată în alt județ se
realizează la unitatea de învățământ din care provin
candidații, conform unei proceduri elaborate de Comisia
națională de admitere.



REZOLVAREA SITUAȚIILOR SPECIALE APĂRUTE DUPĂ 
ETAPELE DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ

• 09 – 11 august 2021

• Rezolvarea situațiilor speciale de către comisia de admitere județeană

• Rezolvarea situațiile speciale se face conform prevederilor art. 54 alin. (1) din Metodologia de
organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 -
2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru
anul școlar 2011 - 2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de
admitere, fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

 Criteriul referitor la media de admitere, menționat anterior, se referă la media de admitere
a ultimului admis prin repartizare computerizată și se aplică în toate cazurile în care, în urma
repartizării computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de școlarizare la
specializarea/clasa respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate
pentru candidații rromi și pentru candidații cu CES.



SITUAȚIILE SPECIALE APĂRUTE DUPĂ ETAPELE 
DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ

 Situații medicale speciale
 Schimburi de elevi 
 Redistribuirea candidaților gemeni 
 Distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru 

apropiere de domiciliu 
 Corectarea unor erori de transcriere greșită în baza de date 

computerizată a opțiunilor exprimate de elevi



SITUAȚIILE SPECIALE APĂRUTE DUPĂ ETAPELE DE 
REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ

• redistribuirea candidaţilor gemeni (Prin excepție de la prevederile art. 54 alin.
(2) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul
liceal de stat pentru anul școlar 2011 - 2012, aprobată prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și
desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011 -
2012, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale, candidații gemeni/tripleți se
pot redistribui de către comisiile de admitere județene/a municipiului București în
clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis
la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea
părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situația în care prin
redistribuirea candidaților gemeni/tripleți se depășește numărul maxim de 30 de
elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare).



REZOLVAREA SITUAȚIILOR APĂRUTE DUPĂ ETAPELE DE 
REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ

09 - 11 august 2021
Primirea cererilor de înscriere a următorilor candidați:

candidați care au fost repartizați computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-au 
depus/transmis dosarele de înscriere în termen

candidați care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele două 
etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat

candidați care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate 

absolvenți ai clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. (Repartizarea acestor absolvenți se 
realizează de către comisia de admitere județeană, după repartizarea candidaților care au susținut evaluarea națională, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V - VIII).

12 - 13 august 2021 - Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere a județului Ilfov.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană, publicate
pe site-ul inspectoratului școlar al județului Ilfov și comunicate unităților de învățământ până la data de
29 iulie 2021



ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

 26 - 30 IULIE 2021 

Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din

seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii

cursurilor anului școlar 2021 - 2022

 05 AUGUST 2021

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18

ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 pe locurile de

la învățământul cu frecvență redusă



ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE 
SPECIALE PENTRU RROMI

• 02 octombrie 2020 - 23 aprilie 2021- Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii
şcolari pentru minorităţi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru
rromi/Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru
rromi

NOTĂ: După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de informare/instruire

• 05 octombrie 2020 - 29 aprilie 2021- Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi on-line. În această situaţie,
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine candidatul, în format pdf, având
semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât
organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea
recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenenţă la etnia rromă.

 29 aprilie 2021 - Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de
apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii elevilor pe locurile
speciale pentru rromi

NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare, pentru nicio etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022!



ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU 
RROMI

ETAPA I
•16 – 19 iulie 2021 -Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea
pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea
de învăţământ sau prin formular transmis electronic.
•NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită poate
conduce la o repartizare nedorită
•20 iulie 2021 -Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi comunicarea rezultatelor
candidaţilor.
•Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face, computerizat într-o sesiune distinctă, în
ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform
unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul
inspectoratului școlar județean și comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021.
NOTĂ:
Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați, dar care
solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere
pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022



Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru 
romi în învăţămâtul profesional şi dual 

ETAPA I

16-19 iulie 2021

• Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învăţământul profesional și dual de stat pe
locurile speciale pentru romi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular
transmis electronic.

19 iulie 2021

• Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru romi la ISJ/
comisia de admitere judeţeană

• NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate
conduce la o repartizare nedorită!



Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
în învăţămâtul profesional şi dual 

20 iulie 2021
• Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în şedinţă publică în ordinea descrescătoare a
mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite
de către Comisia judeţeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean şi va fi
comunicată unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021. Şedinţa publică se poate organiza on
line. Pentru candidaţii care nu dispun de mijloace pentru conectarea on line, unităţile de învăţământ
gimnazial, de provenienţă a candidaţilor, vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării on line.
Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează
conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul
profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă
suplimentară de admitere. Pot fi repartizaţi candidaţi romi la clasele de învăţământ dual la care,
conform procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile numai după primirea acordului scris din
partea operatorului economic implicat în formaţiunea de dual respectivă de alocare a locurilor
suplimentare pentru romi peste numărul de locuri solicitate iniţial
Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere



Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților 
cu CES în unitățile de învățământ liceal de masă

 08 februarie 2021 - Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de
Centrul Județean (CJRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului.

NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform
prevederilor art. 3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru
admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
• 08 februarie 2021 - Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la

unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională
emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în
vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.

• 12 aprilie – 18 iunie 2021- Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate
de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de
învățământ de masă pentru elevii cu CES.

NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri
distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați,
reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști
din cadrul CJRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-
verbal de informare/instruire.



Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților 
cu CES în unitățile de învățământ de masă 

ETAPA I – învăţământ liceal
16 – 19 iulie 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care 
solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ 
de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de 
învățământ sau prin formular transmis electronic.

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

20 iulie 2021 - Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile 
de învățământ de masă, care se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a 
mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri 
stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului 
școlar județean Ilfov și comunicate unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021.

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost
repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o
nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere
în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022



ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE 
CANDIDAŢILOR CU CES ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ -

învățământ profesional şi dual de stat
16-19 iulie 2021 

Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat pe locuri
distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către candidaţii acest lucru
şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin
formular transmis electronic.

NOTĂ: Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişelor de înscriere în învăţământul
profesional şi dual de stat, însoţite de anexele fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită
aceasta

18-19 iulie 2021

Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate pentru
candidaţii cu CES la ISJ Ilfov - comisia de admitere judeţeană

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită
poate conduce la o repartizare nedorită!



ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE 
CANDIDAŢILOR CU CES ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ

învățământ profesional
20 iulie 2021 -Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în învăţământul de
masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor
NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se face în şedinţă publică, în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri
stabilite de către Comisia judeţeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021.
Şedinţa publică se poate organiza on line. Pentru candidaţii care nu dispun de mijloace pentru conectarea on line,
unităţile de învăţământ gimnazial, de provenienţă a candidaţilor, vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare
conectării on line. Pot fi repartizaţi candidaţi cu CES la clasele de învăţământ dual la care, conform procedurii de
admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri
disponibile numai după primirea acordului scris din partea operatorului economic implicat în formaţiunea de dual
respectivă de alocare a locurilor suplimentare pentru candidați cu CES, peste numărul de locuri solicitate iniţial
NOTĂ:
Mediile de admitere pentru candidaţii cu CES, care candidează pe locurile special destinate acestora, se calculează
conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional
de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările
ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi, dar care
solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, vor ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional
şi dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere.



ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat şi dual, conform calendarului
05-14 iulie 2021
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu
informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi
mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică
centralizată.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual
de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă informaţiile şi
îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din
oferta şcolii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Pot
participa la această etapă atât candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora, cât şi
candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora.
Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu
situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.



ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

14 iulie 2021 – Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru 
învăţământul profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional
 La unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează preselecţie, iar 

numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de 
locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor 
suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii pentru toate 
calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidaţi 
depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru 
care nu s-a organizat proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de 
înscriere pentru aceste calificări.

 Transmiterea către comisia de admitere judeţeană a municipiului Bucureşti a situaţiei cu 
numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru 
fiecare calificare profesională

 Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la 
învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie, 
precum şi procedura de preselecţie.



ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

15-16 iulie 2021 
Derularea probei de preselectie/ eliminatorii,  conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate 
de învăţământ care organizează preselecţie
Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul profesional
eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de înscriere la învăţământul profesional
şi dual în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ profesional sau
dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie (respectiv probe eliminatorii în cazul
învăţământului dual).

15-20 iulie 2021

Ridicarea, de către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la învăţământul profesional
şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie
Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care şcolarizează în
învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecţie,
respectiv eliminatorii, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat



ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

20 Iulie 2021 - Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă 
educaţională pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul 
profesional de stat
21-22 iulie 2021- Desfăşurarea probei suplimentare de admitere numai la unităţile de 
învăţământ pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor 
disponibile
22 iulie 2021- Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere 
26 iulie 2021 - Validarea, de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi 
admişi în învăţământul profesional de stat
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv 
ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.
27-28 iulie 2021- Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii 
au fost declaraţi admişi



ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

27-28 iulie 2021 - Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional şi dual de către 
candidaţii declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în 
învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
29 iulie 2021 - Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere 
judeţeană Ilfov

30 iulie 2021 - Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile 
libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ

Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat

26-30 iulie - Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru 
învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de 
înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual



ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

30 iulie-03 august 2021 -Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de 
admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi 
9 August 2021 - Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru 
învăţământul profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional
4-5 august 2021 - Derularea probei de preselecţie/ eliminatorii, în unităţile de învăţământ 
în care s-a decis organizarea acesteia.
Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie 
11 august 2021 - Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în 
învăţământul profesional de stat
12-16 august 2021 - Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care 
candidaţii au fost declaraţi admişi.
19-20 august 2021 – rezolvarea cazurilor speciale.



PROBELE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR 
DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN CLASELE CU 
PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN 

REGIM BILINGV/INTENSIV



Baza legală 

 Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind 
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat 
pentru anul scolar 2021-2022

 Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3721 din 23 aprilie 2021
pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și 
cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea 
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022



Comisia de   înscriere din unitățile de învățământ 
gimnaziale pentru admiterea în 

anul școlar 2021-2022

 Comisia de   înscriere din unitățile de învățământ gimnaziale pentru 
admiterea în anul școlar 2021-2022, se constituie  prin decizie internă, 
conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, valabilă și 
pentru anul școlar 2021-2022.

 Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este alcătuită 
din: 

 a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

 b) secretar – secretarul şef sau secretarul unităţii de învăţământ;

 c) membri – diriginţii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, 
secretare etc



Atribuțiile  Comisiei de   înscriere din unitățile de învățământ 
gimnaziale pentru admiterea în anul școlar 2021-2022

 Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc și 
atribuții privind stabilirea rezultatelor la probele de aptitudini organizate 
pentru admiterea în anul școlar 2021 - 2022 în liceele vocaționale, respectiv la
proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în anul 
școlar 2021 - 2022 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi 
moderne de circulație internațională, precum și atribuții privind completarea, 
semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor 
în aplicația informatică, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 2 și 3 și 
a procedurilor elaborate de către Comisia Națională de Admitere.



 Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul

școlar 2021-2022 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi

moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu

Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a

cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021în

clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație

internațională, prevăzută în Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4 la ordinul MEC nr.

5457/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare)



 Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media

aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale

aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba

modernă pentru care optează elevul.

 Această prevedere se aplică și elevilor care au studiat limba respectivă în

gimnaziu ca limbă maternă.



 Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene 

cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în 

limbi străine, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a 

cunoștințelor la limba modernă pentru care au obținut distincția, conform 

prevederilor art. 5 alin. (3), (4), (5) și (6) din Ordinul MEC nr. 5457/2020, cu 

modificările ulterioare.

 Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă 

este 6 (șase)

 Prevederile prezentei metodologii se aplică și pentru candidații care vor să 

opteze  pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.



Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe 
lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi 
moderne de circulație internațională în regim bilingv/intensiv

Documente de depuse la unitatea de  învățământ
 pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor 

anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba 

modernă: 

 cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la 

limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a 

unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoștințelor la 

limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie



Recunoasterea și echivalarea rezultatelor rezultatelor la examenele 
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine.
Documente depuse la unitatea de învățământ

 pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul 
învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea 
competențelor lingvistice în limbi moderne:

 cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul de 
competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne 
de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2022, conform 
modelului din Anexa B la prezenta metodologie

 copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/diplomei obținute la examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine;

 în situațiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea 
certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa 
eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul și fișa rezultatelor 
obținute; 



CALENDAR
SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU 

MATERNĂ
(ANEXA 1 la OME NR.. 3721/2021 MODIFICAREA  ȘI  COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI  EDUCAȚIEI ȘI 

CERCETĂRII  NR. 5.457/2020 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021—2022 ȘI ANEXELE AFERENTE)

ETAPA I 

ETAPA I

DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL

07 – 14 iunie 2021 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor din 
Anexa 4 și Anexa 6 la ordin. NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea 
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea 
competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi 
moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de 
proveniență până la data de 16 iunie 2021.

15 – 18 iunie 2021 Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă, conform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordin.

18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă

28 iunie – 2 iulie 2021 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut 
probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

2 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la 
probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, la unitățile de învățământ de 
proveniență

13 iulie 2021 ransmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format 
electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele 
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, 
prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică 
centralizată



CALENDAR  PENTRU  SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A 
CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ 

29 iulie 2021 Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a 
candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile 
distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

30 iulie 2021 Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

2 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor 
contestații 

4 - 5 august 2021 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au 
susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă 
maternă 



METODOLOGIA DE ORGANIZARE / DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA 

PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE CU 

PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, 

EDUCATOR-PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE 

EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR 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
(Anexa nr. 2

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)



 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 
(zece).

 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".

Anexa nr. 2
(Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)



Atribuțiile comisiei de înscriere din unitățile  de învățământ 
gimnaziale pentru admiterea în anul școlar 2021-2022

(conf. Art. 6.1 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3721 din 23 aprilie 
2021 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și 
cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022)

 completează fișa de aptitudini;

 transmite fișa de aptitudini către unitatea de învățământ 
preuniversitar liceal cu profil pedagogic;

 completează, semnează și ștampilează anexele la fișa de înscriere;

 încărcă 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.

(Anexa nr. 2;   Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, 
cu modificările ulterioare)



CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
probele de aptitudini

Etapa I de admitere 
07 – 14 iunie 

2021

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial
sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor
fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul ordin,
conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
15 – 18 iunie 

2021

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3

Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naționale, perioada în care se
susține proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și
Matematică este stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării
Naționale

18 iunie 2021
Transmiterea, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană a
listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în
aplicația informatică centralizată



22 iunie 2021

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București 
către unitățile de învățământ liceal  care a organizat probe de aptitudini a listei 
elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin 
activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată

Actualizarea de către comisia din unitatea de învățământ liceal vocațional a 
listelor candidatelor declaratea dmișla probele de aptitudini, prin eliminarea 
candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația 
informatică centralizată

13 iulie 2021

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București
către unitățile de învățământ liceal care a organizat probe de aptitudini a
bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea
finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

14 iulie 2021

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



15 iulie 2021

Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații 
care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe 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, precum și candidaților care au fost admiși, dar care au declarat, în 
scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de 
învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în 
vederea participării la repartizarea computerizată 

30 iulie 2021 Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini

Etapa a II-a de admitere 
conform Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.C. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

29 iulie 2021 Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini

2 august 2021
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații



ADMITERE  2021
PROFIL TEOLOGIC

SPECIALIZAREA: PATRIMONIU CULTURAL
Cadrul legal:

O R D I NUL pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind 

organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

 Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.C. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 2021-2022 

Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

METODOLOGIA DE ORGANIZARE  ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN 

LICEELE VOCAŢIONALE



 Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)
METODOLOGIA DE ORGANIZARE  ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI 

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE

1) Documentele necesare înscrierii admiterea la unităţile de învăţământ cu profil vocaţional teologic, graficul 
admiterii şi alte informaţii legate de aceasta sunt anunţate pe pagina web/pagina de facebook a 
şcolii.

2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a absolvente de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) 
la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

3) Dosarul de înscriere 
Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente 
scanate și va cuprinde următoarele acte:

3.1. anexa la fişa de înscriere;
3.2. certificat de naştere - copie;
3.3. fişa medicală în original;
3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoştinţă de

Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;
3.5. adeverinţă/certificat de botez - copie (pentru cultul ortodox);
3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultul ortodox);
3.7. binecuvântarea chiriarhului (episcopului) locului (pentru cultul ortodox).



PROBELE DE APTITUDINI 
PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA: PATRIMONIU CULTURAL

Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

 Proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase (VCR) nu se va sustine in acest an, 
aceasta urmand sa fie echivalata cu media la disciplina Religie din clasele V-VIII. 

5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea 
candidatului (pentru cultul ortodox).

6) Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două
zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din
clasele V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba
de aptitudini (APT).

7) Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a



8) Pentru profilul Teologic, specializarea Patrimoniu cultural, examenul de admitere va

cuprinde şi o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea

cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va

cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de

Religie/profesorul de Educaţie plastică/directorul şcolii de unde provine candidatul. La

această specializare, nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:

APT = (VCR + VA) / 2, unde:

- VCR = media de la verificarea cunoştinţelor religioase, care va rezulta din media 

aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele a V - VIII, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire;

- VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în 

compoziţie.



SUSȚINEREA PROBELOR  DE VERIFICARE A APTITUDINILOR

PROFIL SPORTIV
În baza prevederilor OMEC nr. 5457/2020 modificate și completate cu
precizările OMEd nr. 3721/ 23.04.2021, probele de aptitudini organizate
pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele vocaționale se
desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare
și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele
vocaționale, prevăzute în anexa nr.2 la OMEd nr. 3721/ 23.04.2021.

Calendar - etapa I
 Înscrierea pentru probele de aptitudini: 07 - 14 iunie 2021
 Desfășurarea/ echivalarea probelor de aptitudini: 15 - 18 iunie 2021
 Comunicarea rezultatelor finale a probelor de aptitudini: 18 iunie 2021 



1. ÎNSCRIEREA ELEVILOR PENTRU ADMITEREA LA CLASELE CU PROGRAM SPORTIV ESTE CONDIȚIONATĂ DE:
a) existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive

pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (CONDIȚIE ELIMINATORIE);
b) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an

calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (CONDIȚIE ELIMINATORIE):
i. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de

specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
ii. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv

integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic
(document original/scanat);

iii. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii trei ani școlari, după caz, la etapele
județene, zonale/regionale sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației în cadrul Olimpiadei
Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina
sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

c) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina
educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V- VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără
rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (CONDIȚIE ELIMINATORIE);

d) pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7
(șapte) la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;

PREVEDERI (anexa nr.2 la OMEd nr. 3721/ 23.04.2021)
(Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

PROFIL SPORTIV



2. NOTA FINALĂ LA PROBELE DE APTITUDINI (APT) SE ECHIVALEAZĂ CU
MEDIA GENERALĂ LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ/ PREGĂTIRE SPORTIVĂ
PRACTICĂ DIN CLASELE V-VIII, CALCULATĂ CA MEDIA ARITMETICĂ, CU
DOUĂ ZECIMALE, FĂRĂ ROTUNJIRE, A MEDIILOR ANUALE LA ACEASTĂ
DISCIPLINĂ, ÎN CLASELE ÎN CARE A PARCURS DISCIPLINA;

PREVEDERI (anexa nr.2 la OMEd nr. 3721/ 23.04.2021)
(Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

PROFIL SPORTIV



PREVEDERI (anexa nr.2 la OMEd nr. 3721/ 23.04.2021)
(Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

PROFIL SPORTIV

3. ÎN CAZUL ÎN CARE DOI SAU MAI MULȚI CANDIDAȚI AU MEDII FINALE DE ADMITERE (MFA) EGALE, ACEȘTIA VOR FI
DEPARTAJAȚI FOLOSIND, ÎN ORDINE, URMĂTOARELE CRITERII:

a) locul 1 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
b) locul 2 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
c) locul 3 obținut în unul din ultimii trei ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiționali, la Campionatele naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
e) carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii trei ani competiționali;
f) adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/ suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se

constituie clasa de cel puțin un an calendaristic;
g) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale

a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
h) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele regionale/zonale/municipiul București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei

Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
i) participarea, în unul din ultimii trei ani școlari, la etapele județene/sectoare ale municipiului București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul

Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
j) media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
l) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale;
m) nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale;

1.în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaților care au medii finale de admitere (MFA) egale, la dosarul de înscriere se
depun, după caz (condiție neobligatorie):
a)pentru literele a, b, c și d de la punctul 3 - documente eliberate de federația națională de specialitate;
b)pentru literele g, h și i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul școlar de care aparține candidatul.



PREVEDERI (anexa nr.2 la OMEd nr. 3721/ 23.04.2021)
(Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

PROFIL SPORTIV

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE
Pentru profilul sportiv, media finală de admitere se calculează astfel:



SUCCES!


	ADMITEREA
	CADRUL LEGISLATIV
	PRIMA ETAPĂ de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
	PRIMA ETAPĂ de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru�candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
	A DOUA ETAPĂ de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru�candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
	A DOUA ETAPĂ �de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru�candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
	A DOUA ETAPĂ de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
	CINE POATE PARTICIPA LA ETAPELE DE ADMITERE COMPUTERIZATĂ
	REZOLVAREA SITUAȚIILOR SPECIALE APĂRUTE DUPĂ �ETAPELE DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ����
	SITUAȚIILE SPECIALE APĂRUTE DUPĂ ETAPELE DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ
	SITUAȚIILE SPECIALE APĂRUTE DUPĂ ETAPELE DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ
	REZOLVAREA SITUAȚIILOR APĂRUTE  DUPĂ  ETAPELE  DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ
	ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
	ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI��
	ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI
	Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi în învăţămâtul profesional şi dual 
	Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi în învăţămâtul profesional şi dual 
	Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ liceal de masă 
	Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă 
	ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAŢILOR CU CES ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ - învățământ profesional şi dual de stat�
	ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAŢILOR CU CES ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ�învățământ profesional
	ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
	ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
	ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
	ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
	ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
	ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
	Slide Number 28
	Baza legală 
	Comisia de   înscriere din unitățile de învățământ gimnaziale pentru admiterea în �anul școlar 2021-2022
	Atribuțiile  Comisiei de   înscriere din unitățile de învățământ gimnaziale pentru admiterea în anul școlar 2021-2022�
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
		Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv/intensiv � Documente de depuse la unitatea de  învățământ��
	  Recunoasterea și echivalarea rezultatelor rezultatelor la examenele examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.�Documente depuse la unitatea de învățământ
	 CALENDAR�SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ  �(ANEXA 1 la OME NR.. 3721/2021   MODIFICAREA  ȘI  COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI  EDUCAȚIEI  ȘI CERCETĂRII  NR. 5.457/2020 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021—2022 ȘI ANEXELE AFERENTE)�ETAPA I ��
	CALENDAR  PENTRU  SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ 
	METODOLOGIA DE ORGANIZARE / DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE CU PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ŞCOLAR �
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Atribuțiile comisiei de înscriere din unitățile  de învățământ gimnaziale pentru admiterea în anul școlar 2021-2022�(conf. Art. 6.1 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3721 din 23 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022)��
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