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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 Aprobat CA, 02.06.2021 Nr. 1669/02.06.2021 

PROCEDURA PENTRU ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI ÎN VEDEREA ADMITERII LA 

 LICEUL WALDORF, ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

Admiterea în Liceul Waldorf în anul școlar 2021-2022 se face pe bază de echivalare a probelor de 

aptitudini conform OMEC 5457/31.08.2020 modificat și completat prin OME 3721/23.04.2021. 

Principalele activități necesare echivalării și admiterii în Liceul Waldorf sunt: 

Nr. 

crt 
Eveniment termene Responsabil 

1.  Depunerea la secretariatul unității de învățământ unde este înmatriculat 

absolventul clasei a VIII-a a unei cereri de eliberare a anexei la fisa de 

înscriere în liceu și a adeverinței necesare înscrierii la Liceul Waldorf 

7-

14.06.2021 

Elevul doritor/ 

părintele 

2.  Eliberarea anexei la fisa de inscriere și a unei copii după foaia matricolă sau 

a unei adeverințe din care să rezulte mediile generale obținute în gimnaziu 

la materiile: limba și literatura română, educație plastică, educație 

muzicală. Un model de adeverință se găsește în anexă sau în format 

editabil pe site-ul www.waldorfcluj.ro 

7-

14.06.2021 

Comisia de înscriere/ 

Secretariatul unității 

din care provine 

absolventul clasei a 

VIII-a 

3.  Transmiterea unui act de identitate al elevului, a anexei la fișa de 

înscriere și a adeverinței la Liceul Waldorf Cluj. Actele se pot depune direct 

la sediul Liceului Waldorf de către elev/ părinte sau pot fi transmise 

scanate, într-un singur document, la adresa de email 

admitereliceu@waldorfcluj.ro 

7-

14.06.2021 

Elevul doritor/ 

părintele 

4.  Calculul mediei la probele de aptitudini și stabilirea rezultatelor la probele 

de aptitudini conform OME 3721/23.04.2021.  

15-

18.06.2021 

Comisia de admitere 

din Liceul Waldorf 

5.  Transmiterea la ISJ pentru avizare a listei cu rezultatele la probele de 

aptitudini din Liceul Waldorf 

Publicarea pe site-ul Liceului a rezultatelor la probele de aptitudini 

18.06.2021 
Comisia de admitere 

din Liceul Waldorf 

6.  Acceptarea/ refuzul pe baza unei declarații scrise a locului obținut la 

probele de aptitudini de la Liceul Waldorf.  
13.07.2021 Elevul care a participat 

la probele de aptitudini 

7.  Transmiterea la ISJ pentru avizare a listei candidaților admiși la Liceul 

Waldorf anul școlar 2021-2022 
14.07.2021 

Comisia de admitere 

din Liceul Waldorf 

Întocmit, 

Director, Mariana Grigorovici 
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