
 

 
 

PROFIL PEDAGOGIC 

SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR, 

INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ŞCOLAR 

 

    La învăţământul liceal - filiera vocaţională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea şi 

certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fişe de aptitudini, de către unitatea de 

învăţământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fişa de înscriere a 

candidatului. 

    Fişa de aptitudini va conţine: 

    - tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice şi fizice - şi disciplina în ale cărei programe 

şcolare este cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, 

Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport; 

    - media generală a claselor V - VIII la disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, 

Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi 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 fişa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, 

Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport, media generală a claselor V - VIII mai mare sau egală 

cu 6 (șase) şi media generală la purtare a claselor V - VIII, 10 (zece). 

    Pentru admiterea în anul şcolar 2021 - 2022 în învăţământul liceal - filiera vocaţională, profil 

pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial 

îndeplinesc atât atribuţii privind completarea fişei de aptitudini şi de transmitere a acesteia către 

unitatea de învăţământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât şi atribuţii privind 

completarea, semnarea şi ştampilarea anexelor la fişele de înscriere şi încărcarea informaţiilor în 

aplicaţia informatică dedicată admiterii în învăţământul liceal de stat, conform procedurii 

elaborate de către Comisia Naţională de Admitere. 

    Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fişa de aptitudini, 

în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unităţii de învăţământ 

preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui şi lista candidaţilor admişi la profilul 

pedagogic. 

    Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor 

care au obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere. 

    Modelul fişei de aptitudini este stabilit de către Comisia Naţională de Admitere şi este transmis 

Comisiilor de admitere judeţene/a Municipiului Bucureşti, până la data de  10 mai 2021. 

------------ 

    *) Pentru elevii care studiază în clase/secţii/unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în 

limbile minorităţilor naţionale se va lua în calcul şi disciplina "Limba şi literatura maternă". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


