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Precizări privind înscrierea la Evaluarea Națională 

 

Planul de școlarizare – 2020-2021 

Filiera vocațională, profil pedagogic 

1 clasă – învățător-educator – bilingv lb. engleză – 28 locuri 

1 clasă – educator puericultor – bilingv lb. engleză – 14 locuri 

- bilingv lb. spaniolă – 14 locuri 

Filiera teoretică, profil uman și real 

1 clasă – filologie – bilingv lb. engleză – 28 locuri 

1 clasă – științe-sociale – bilingv lb. engleză – 28 locuri 

1 clasă – matematică-informatică – intensiv informatică – 28 locuri 

                       

Perioada de înscriere EN – 2.06-5.06.2020  

Modalități de înscriere 

- elevii care vin la pregătire vor aduce dosarele de înscriere la secretariatul Colegiului. 

- elevii care nu vin la pregătire vor transmite dosarul de înscriere prin poștă, pe adresa 

Colegiului – str. Răscoala din 1907 nr. 42, cu confirmare de primire sau pe mailul 

Colegiului – bratescu@gmb.ro, în format electronic – toate documentele scanate pdf. Un 

singur folder care cuprinde toate documentele Nume_Prenume_adm9_2020_clasa_VIII 

... 

 

Alte precizări 

- Toți candidații trebuie să completeze cererea de înscriere la Evaluare Națională 2020. 

- Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere internaţională a competenţelor 

lingvistice şi care solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba de verificare a 

cunoștințelor de limba modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat 

completează cererea de echivalare, odată cu cererea de admitere. 

 

Precizări profil pedagogic 

  

Pentru anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării a decis ca la învățământul 

liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea  

aptitudinilor să 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.  
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Fișa de aptitudini conține: 

- tipurile de aptitudini - de comunicare, muzicale, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei 

programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație 

muzicală, educație vizuală, 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 

7 și media generală  la purtare a claselor V-VIII,  10. 

Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil 

pedagogic, toate specializările,  comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial 

îndeplinesc atât atribuții legate de completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către 

unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, 

semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor 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 specializările  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. 

 

 

     

Dosarul de înscriere cuprinde 

 

- Cerere de înscriere la Examenul de Evaluare Națională semnată olograf 

- Copie certificat de naștere 

- Copie C.I. 

- Certificat cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi 

străine – dacă este cazul 

- Cererea/ cererile din Anexele A, B, C sau D ale Metodologiei de organizare și desfășurare și 

structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul 

școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi de circulație 

internațională și documentele justificative. 

 

 

Atenție! 

Elevii care optează pentru clasa de educatori- puericultori – bilingv lb. spaniolă, trebuie să 

realizeze cerințele Anexei D în limba spaniolă. 

Detalii – Admitere și Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă – 

www.colegium.ro – Informații Utile – Admitere Liceu 

 

Important - Toate documentele de înscriere de mai sus pot fi transmise și depuse prin 

mijloace electronice după ce au fost completate și semnate.    
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