
 

INFORMARE PRIVIND ELEVII ADMIȘI LA PROFIL VOCAȚIONAL, 

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR- EDUCATOARE  

ȘI EDUCATOR-PUERICULTOR 

 

  

13 iulie 2021 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București 

către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a 

bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea 

finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. 

14 iulie 2021 

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a 

listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de 

aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal 

respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată. 

15 iulie 2021 

Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu 

au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform 

procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. 

Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de 

aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși, dar care au declarat, în scris, 

că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ 

gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la 

repartizarea computerizată. 

Notă: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților 

care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu 

excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut 

pentru a participa la etapa de repartizare computerizată 

 

 

 Documente necesare pentru înscrierea elevilor admiși la profil Vocațional: 

 

- Cerere (la unitate) 

- Foaie matricolă ( original) 

- Adeverință cu media de admitere ( original) 

- Fișa medicală 

- Certificat naştere elev– copie; 

- Cartea de identitate elev – copie; 

- Cărţi identitate părinţi – copie 

 

 Dosarele de înscriere se depun la sediul unității în data de 13.07.2021. 

 

 Elevii care doresc să renunțe, vor completa o Cerere de retragere a dosarului 

de la profilul vocational unde a fost admis, pentru a participa la etapa de 

completare de opțiuni la alte specializări în vederea repartiției computerizate . 

Aceasta cerere se poate depune la sediul unității, pe e-mail  

inscrieripeda@gmail.com sau WhatsApp 0771054504. 
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