CABINET MINISTRU

ORDIN
pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de
aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale prevăzută în anexa 3 la Ordinul
ministrului educaţiei și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu modificările și
completările ulterioare
Având în vedere:
- prevederile art. 76 alin. (4) și ale art. 94 alin.(2) lit.e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3753/2011 privind
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările și completările
ulterioare,
- Referatul de aprobare nr. 3053/14.05.2021
În temeiul prevederilor art. 13, alineatul (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Educației,
Ministrul educaţiei
emite prezentul ordin:
Art.I. Anexa 3 la Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022, cu modificările
și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 456 bis/28.IV.2021,
se modifică după cum urmează:
1. La profilul artistic, specializarea coregrafie se modifică după cum urmează:
„Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional,
profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenţii claselor a VIII-a, specializarea
Coregrafie constau în:
Proba I-a – reprezentând studiul de dans clasic - se echivalează cu media generală obținută de candidat
în ultimul an de studiu la disciplina Dans clasic;
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Proba a II-a – reprezentând interpretarea unei coregrafii clasice la alegere - constă în evaluarea
înregistrării în format digital, pe CD/DVD/USB stick, a evoluției candidatului elev interpretând
coregrafia clasică aleasă.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional,
profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, altul decât
specializarea coregrafie, constau în evaluarea unei înregistrări în format digital, pe un CD/DVD/USB
stick, cu elevul candidat interpretând 2(două) coregrafii clasice diferite, fiecare dintre ele fiind
considerată probă de sine stătătoare.
La înscrierea candidatului, realizată fie direct la secretariatul unităţii şcolare liceale care
organizează probele de aptitudini, sau în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, fie
prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, se va depune/transmite împreună cu
CD/DVD/USB stick-ul conţinând înregistrarea audio-video şi o declaraţie pe proprie răspundere,
semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul legal, privind veridicitatea imprimării digitale
depuse/trimise.
Note:
1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:
- preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
- vicepreşedinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;
- membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate.
2. Echivalarea şi evaluarea probelor se face de către comisiile de examinare şi evaluare din unitatea
de învăţământ care organizează probele de aptitudini pe baza criteriilor de evaluare stabilite de acestea.
3. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă evaluată a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte
ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire a notelor acordate de fiecare examinator,
membru al comisiei cu drept de notare.
4. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două
zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.
5. Nota finală minimă de promovare a examenului este 6 (şase).
6. Un candidat se consideră neprezentat la probele de aptitudini dacă nu prezintă imprimat pe
CD/DVD/USB stick, numărul de coregrafii clasice conform prevederilor mai sus menționate.
6. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestaţii. ”
Art.II. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Minorități și Relația cu
Parlamentul, Direcția Generală Infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti şi unităţile de învăţământ care organizează examen de certificare a calificării absolvenţilor
învăţământului liceal, filiera vocaţională, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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