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Planul de şcolarizare - învăţământ liceal clasa a IX-a 
pentru anul şcolar 2021-2022 

  
FILIERA TEORETICĂ 

    
     - profil  umanist  

- specializarea filologie – 52 locuri 
 

     - profil  real  

- specializarea matematică informatică - 52 
locuri 
- specializarea ştiinţe ale naturii - 26 locuri 

 
 

FILIERA VOCAŢIONALĂ 
 

   - profil pedagogic  
- specializarea învăţător-educatoare - 24 locuri 

- specializarea educator-puericultor - 24 locuri 

 

 

Documente necesare pentru înscrierea la 

profilul pedagogic: 
 

• anexa la fișa de înscriere eliberată de 

școala de proveniență; 

• copii - certificat de naștere și CI ale 

candidatului, însoțite de original; 

• copie C.I. părinți; 

• adeverință medicală; 

prezența părintelui/tutorelui este 

obligatorie  
 

 
 

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). 
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