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ADMITEREA LA PROFILUL PEDAGOGIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
 
SPECIALIZĂRILE:  
                            ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE (2 clase)  
                            EDUCATOR-PUERICULTOR (o clasă) 
 
       La învăţământul liceal- filiera vocaţională, profilul pedagogic, 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).  
       Dacă în cursul ciclului gimnazial candidatul/candidata a fost scutit/ă de Educație fizică și sport,se 
va menționa perioada (semestru/anul/anii școlari). 
       Pentru admiterea în anul şcolar 2021 - 2022 în învăţământul liceal - filiera vocaţională, profil 
pedagogic, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc atât atribuţii 
privind completarea fişei de aptitudini şi transmiterea 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.  
       Școlile gimnaziale de la care provin elevii care au optat pentru înscrierea la COLEGIUL NAȚIONAL 
PEDAGOGIC ”CAROL I” din Câmpulung Muscel, profilul pedagogic, vor elibera și transmite 
electronic, pe adresa colegiulcarol@gmail.com, solicitând confirmarea electronică, în perioada 
prevăzută în calendarul admiterii (7-15 iunie) următoarele documente scanate: 
            - cerere de înscriere și echivalare (document atașat), datată și semnată;  
            - anexa la fişa de înscriere în anul şcolar 2021-2022 pentru participarea la probele de 
aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, completată, 
semnată, ștampilată și înregistrată; 
              - fișa de aptitudini completată, semnată și ștampilată, conform modelului elaborat de către 
Ministerul Educației.  
               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 
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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.  
              Un candidat poate fi admis doar la specializarea/specializările menționate în cererea de 
înscriere și echivalare a probelor de aptitudini și a fost declarat admis. 
               Lista elevilor admiși la probele de aptitudini, precum și lista elevilor admiși la specializările 
învățător-educatoare și educator-puericultor vor fi afișate la sediul Colegiului (Str. Str.Mărășești, 
nr. 15) și vor fi transmise electronic școlilor de proveniență ale candidaților, conform calendarului 
admiterii.  
               Eventualele declarații de renunțare la admiterea la profilul pedagogic se transmit electronic 
la adresa colegiulcarol@gmail.com, până cel mai târziu în data de 9 iulie a.c., orele 15.00. 
               Modelul fişei de aptitudini este stabilit de către Comisia Naţională de Admitere şi este 
transmis Comisiilor de admitere judeţene/a Municipiului Bucureşti.  
              În funcție de evoluția epidemiologică, sunt posibile modificări, informațiile fiind actualizate 
pe site-ul Colegiului (www.carol.ro ). 

http://www.carol.ro/
https://ro-ro.facebook.com/Colegiul.CarolI

