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PROCEDURĂ ÎNSCRIERE ÎN EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU CLASA  a IX-a 

etapa a II-a 

FILIERA VOCAȚIONALĂ, 

PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE; 

PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA EDUCATOR-PUERICULTOR; 

PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

Legislație: 

• Ordin MEN nr. 5457/31 august 2020 – privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, modificat și completat de Ordin ME nr. 3721/23 aprilie 

2021; 

• Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat – anexa 1 – 

aprobată prin Ordin MECTS nr.4802/31 august 2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii 

în învățământul liceal de stat; 

• Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, modificat de Anexa 

1 la Ordinul ME nr. 3721/23 aprilie 2021 de modificare și completare a Ordinului MEN nr. 5457/31 

august 2020 – privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

școlar 2021-2022< 

• PO 29318/26 mai 2021 și PO 29333/27 mai 2021 

MOD DE DESFĂȘURARE: 

29 iulie2021:  

Afișarea locurilor rămase libere pentru etapa a II-a de admitere pe site-ul  Colegiului: 

• profil pedagogic, specializarea învățător educatoare1 loc special pentru rromi;  

• profil pedagogic, specializarea educator-puericultor 1 loc special pentru rromi;  

• profil teologic, specializarea teologie romano-catolică 1 loc special pentru rromi;   

Informații pentru elevi și părinți la număr de telefon 0232219011; email: inscrieri.cpvl@gmail.com  site: 

http://colegiulpedagogiciasi.ro/examene/  

29 iulie 2021:  

Înscrierea candidaților pentru locurile speciale:  

mailto:inscrieri.cpvl@gmail.com
http://colegiulpedagogiciasi.ro/examene/
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La învăţământul liceal - filiera vocaţională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea şi certificarea 

aptitudinilor se realizează prin: 

• fişe de aptitudini, eliberate de către unitatea de învăţământ în care este înmatriculat candidatul în 

clasa a VIII-a,  

• anexă la fişa de înscriere a candidatului, eliberate de către unitatea de învăţământ în care este 

înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a,  

• recomandare scrise de apartenență la etnia rromă, respectiv certificat de orientare școlară și 

profesională care atestă existența unei cerințe educaționale speciale înregistrate la unitatea din 

care provine candidatul în termenul precizat de legislație. Nu se admit recomandări de 

apartenență la etnia rromă emise după data de 29 aprilie 2021 sau certificate de orientare 

școlară și profesională care atestă existența unei cerințe speciale emise după data de 8 

februarie 2021. 

ÎNSCRIEREA pentru probele de aptitudini se poate realiza în două moduri: 

-  Direct de către candidat/părinte/tutore la sediul Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” 

Iași, aleea M. Sadoveanu nr. 46 în intervalul orar 8,30-15,30; 

SAU 

- Prin poștă electronică de către reprezentantul Comisiei de înscriere de la unitatea 

gimnazială unde elevul a absolvit clasa a VIII-a: la adresa de email: 

inscrieri.cpvl@gmail.com 

 

Dosarul de înscrierea la probele de aptitudini conține următoarele documente:  

1. Cererea-tip de înscriere la PROBELE DE APTITUDINI ( model ce se poate 

descărca de pe site ul Colegiului ); 

mailto:inscrieri.cpvl@gmail.com
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2. FIȘA DE APTITUDINI ( modelul stabilit de Ministerul Educației pentru anul 2021 

)completată de unitatea unde candidatul a absolvit clasa a VIII-a. Datele ce trebuie 

completate sunt cele corespunzătoare anexei nr. 3 la Ordin MEC nr. 5457/2020 

MODIFICAT DE Ordin ME nr. 3721/2021, respectiv:  

✓ 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;  

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. 

3. Anexa la fișa de înscriere a candidatului completată de unitatea unde candidatul 

a absolvit clasa a VIII-a( model PED ce se poate descărca de pe site ul Colegiului 

); 



 
 

Aleea: M. Sadoveanu nr. 46 – Cod 700489 IAŞI 
 

COLEGIUL PEDAGOGIC     „VASILE LUPU” – IAŞI  
Aleea  M. Sadoveanu nr.46 ; Tel. : 0232 219 011 

4. recomandare scrise de apartenență la etnia rromă, respectiv certificat de 

orientare școlară și profesională care atestă existența unei cerințe educaționale 

speciale înregistrate la unitatea din care provine candidatul în termenul precizat de 

legislație. Nu se admit recomandări de apartenență la etnia rromă emise după 

data de 29 aprilie 2021 sau certificate de orientare școlară și profesională care 

atestă existența unei cerințe speciale emise după data de 8 februarie 2021. 

5. Copie certificat de naștere și cartea de identitate a absolventului de clasa a VIII-a; 

 

Dosarul de înscrierea la probele de aptitudini pentru candidații pentru locul special la profil teologic, 

specializarea teologie romano-catolică conține următoarele documente:  

1. Cererea-tip de înscriere la PROBELE DE APTITUDINI ( model ce se poate 

descărca de pe site ul Colegiului ); 

2. Adeverință eliberată de școala de proveniență a absolventului de clasa a VIII-

a în care să se precizeze: 

- Media generală a cl. V-VIII pentru disciplina Religie; 

- Media generală a cl. V-VIII pentru Purtare( minim media 9,00 pentru fiecare clasă ). 

3. Anexa la fișa de înscriere a candidatului completată de unitatea unde 

candidatul a absolvit clasa a VIII-a( model- TRC ce se poate descărca de pe 

site ul Colegiului ); 

4. Copie certificat de naștere și cartea de identitate a absolventului de clasa a 

VIII-a; 

5. Declarație din partea părintelui și candidatului că au luat la cunoștință 

prevederile Regulamentul intern al unității și sunt de acord să-l respecte( se va 

descărca de pe site-ul Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași ); 

6. Fișa medicală; 
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7. Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh. 

30 iulie 2021:DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr.2 

la Ordin ME nr.3721/2021, respectiv: 

I. Pentru PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE și 

EDUCATOR-PUERICULTOR: sunt echivalate probele de aptitudini prin mediile generale 

a claselor V-VIII de la fiecare  dintre disciplinele: Limbă și literatură română, Educație 

vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport; 

Media generală a claselor V-VIII pe fiecare disciplină mai sus menționată trebuie să fie mai mare sau 

egală cu 6,00; 

Media generală la purtare a claselor V-VIII trebuie să fie egală cu 10,00. 

Acordarea calificativului de ADMIS/RESPINS la profil pedagogic, specializarea învățător-

educatoare și educator-puericultor este stabilit de comisia de admitere a Colegiului Pedagogic ”Vasile 

Lupu” Iași după verificarea documentelor depuse; 

II. Pentru PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ:  

MEDIA GENERALĂ la PURTARE pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial să nu fie 

mai mică de 9( nouă ).   

Probele de aptitudini sunt: 

a) un interviu/colocviu/ probă orală evaluată cu calificativul admis/respins; 

b)proba de verificare a cunoștințelor religioase  evaluată cu notă. 

a)Proba de verificare  a cunoștințelor religioase  evaluată cu notă  se face echivalarea cu  mediile 

generale a claselor V-VIII la disciplina Religie, iar aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu 7,00; 

b)Proba de interviu/colocviu/ probă orală evaluată cu calificativul admis/respins constă în: 

verificarea dicției și  motivarea alegerii învățământului teologic.  
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Interviul/ proba orală se va desfășura online pe Platforma ZOOM ( link ul se va comunica 

unității de proveniență a candidatului care va trebui să asigure echipamentul necesar candidatului ). 

Data susținerii probei orale : 30 iulie 2021, la ora comunicată prin email la transmiterea link-

ului de conectare pe Platforma ZOOM. 

Acordarea calificativului de ADMIS/RESPINS la profil teologic, specializarea teologie 

romano-catolică este stabilit de comisia de admitere a Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași după 

verificarea documentelor depuse și susținerea probei de interviu/colocviu/ probă orală. 

2 august 2021: COMUNICAREA REZULTATELOR la probele de aptitudini și transmiterea listei cu 

candidații admiși în format electronic și letric către Comisia de admitere județeană( completarea în aplicația 

informatică centralizată ). 

2 august 2021: TRANSMITEREA REZULTATELOR / a candidaților declarați admiși la probele de aptitudini  

către comisia de admitere la nivel județean; 

Actualizarea bazei de admitere cu notele de la evaluarea națională, STABILIREA REZULTATULUI 

FINAL prin calculul mediei finale de admitere: 

MEDIA DE ADMITERE PENTRU PROFILUL PEDAGOGIC: 

- se calculează astfel: ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională 

susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor 

a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

 Calculul mediei de admitere se face astfel: 

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗ 

unde: 

MA = media de admitere; 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. 

 

MEDIA FINALĂ PENTRU PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ROMANO-

CATOLICĂ se calculează astfel:  

Calculul FINAL pentru MEDIA DE ADMITERE la profil teologic, specializarea teologie romano-

catolică: 
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(APT + MA)/2 = MFA, 

unde:  

APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); 

MFA = media finală de admitere. 

APT- media aritmetică pentru clasele V-VIII la disciplina Religie ;  

MA: ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a 

VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor 

a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗ 

unde: 

MA = media de admitere; 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. 

2 august 2021: VALIDAREA REZULTATELOR FINALE de către comisia de admitere județeană; 

COMUNICAREA REZULTATELOR FINALE către candidații înscriși la probele de aptitudini pentru 

filiera vocațională; 

La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor de departajare stabilite de 

art.5 alin. 2 din Metodologie, şi anume: 

• Media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, 

• Media generală de absolvire a claselor V-VIII; 

• Nota obţinută la proba de Limbă şi literatură română din cadrul Evaluării Naţionale, 

• Nota obţinută la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naţionale. 

 Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul 

probelor de aptitudini. 

Candidaţilor respinsi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele si vor fi îndrumaţi să se 

înscrie la alte licee. 

6-7 august 2021: DEPUNEREA/TRANSMITEREA dosarelor de înscriere pentru candidații declarați admiși în 

clasa a IX-a filiera vocațională. 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE al candidatului se completează cu următoarele documente: 

Cerere înscriere( atașată pe site ul  Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi ), 
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Cererea participare la  orele de religie( va fi atașată pe site ul  Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi), 

Completarea parteneriatului dintre părinți și unitatea școlară( va fi atașat pe site ul  Colegiului Pedagogic 

„Vasile Lupu” Iaşi), 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale( va fi atașată pe site ul  Colegiului Pedagogic „Vasile 

Lupu” Iaşi ); 

Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională, 

Diplomă de absolvire a învățământului gimnazial, 

Foaie matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale ), 

Cărțile de identitate ale părinților/tutori, 

Adeverințe medicale cu vacinările și aviz epidemiologic. 

Documentele sus menționate: 

- Se depun direct la sediul Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași, aleea M. Sadoveanu 

nr. 46 în intervalul orar 8,30-15,30; 

sau 

- Prin poștă electronică la adresa de email:  

inscrieri.cpvl@gmail.com 

( cu completarea declarației din Anexa 5 la Ordinul ME nr. 3721/2021 de către părinți ). 

Dosarele depuse electronic vor fi completate cu documentele originale în termen de 2 săptămâni de la 

începerea anului școlar 

 

Director, 

Profesor dr. Irina Ofelia Cosovanu 

 

 

Director adjunct, 

Profesor Petru Sebastian Tamaș 

        Întocmit, secretar șef Mihăilă Daniela  

mailto:inscrieri.cpvl@gmail.com

