
SUSTINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A APTITUDINILOR , 

În baza prevederilor OMEC nr. 5457/2020 modificate şi completate cu precizările OME nr. 
372 1/ 23.04.2021 , probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022 în 
liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi 
structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzute în anexa nr.2 la 
OME nr. 372 1/ 23 .04.2021 . 

În cazul în care, după afişarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut 
probe de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită. în scris, că renunţă la locul obţinut pentru 
a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile libere de aceştia pot fi admişi alţi 
candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această 
probă . 

Calendar - etapa I 

► Înscrierea pentru probele de aptitudini: 07 - 14 iunie 2021 
► Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini: 15 - 18 iunie 2021 
► Comunicarea rezultatelor finale a probelor de aptitudini: 18 iunie 2021 

Calendar - etapa a II- a 

► Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile 
speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu 
CES în unităţile de învăţământ de masă - 29 iulie 2021. 

► Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă - 30 iulie 2021. 

► Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii - 2 august 2021. 



PROFIL SPORTIV 

Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul şcolar 2021-2022 se 

desfăş•oară conform următoarelor prevederi: 

l. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:

a) existenţa aviz ului medical, cu specificaţia „Apt pentru efort f12ic/Clinic sănătos",

favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu

maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (co11diţe elimi11atorie);

b) existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică

organizat, de cel puţin I an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa

(co11difie elimi11atorie):

1. carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se

constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul. din ultimii

doi ani competiţionali (în copie conformă cu originalul);

11. adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ

cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă

pentru care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic ( document

original/scanat);

111. adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani

şcolari, după caz, la etapele judeţene/ sectoare ale municipiului Bucureşti,

zonale/regionale/municipiul Bucureşti sau naţionale ale competiţiilor organizate

de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei

Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la

disciplina sportivă pentru care se constituie clasa ( document original/scanat);

c) adeverinţă (document original/scanat) de la unitatea de învăţământ gimnazial absolvită

cu media generală la disciplina educaţie fizică/pregătire sportivă practică din. clasele V

VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la

această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (co11diţie elimi11atorie);

d) pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au

media generală cel puţin 7 (şapte) la disciplina educaţie fizică/pregătire sportivă practică

din clasele V-VIII;

2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina

educaţie fizică/ pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică,

cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a

parcurs disciplina;

3. în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii finale de admitere (MF A) egale, aceştia

vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) locul I obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale

organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie

clasa;

b) locul 2 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale

organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie

clasa;
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c) locul 3 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale
organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie
clasa;

d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiţionali, la Campionatele naţionale
organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie
clasa;

e) carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se
constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei
ani competiţionali;

f) adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu
program sportiv integrat/ suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru
care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic;

g) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele naţionale ale competiţiilor
organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cadrul Olimpiadei
Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor
Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;

h) pmiciparea, î.n unul din ultimii trei ani �colari, la etapele regionale/zonale/municipiul

Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cadrul
Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul
Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;

i) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele judeţene/sectoare ale
municipiului Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
în cadrul Olinpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în
cadrul Campimatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie
clasa;

j) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIJI-a;
k) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
1) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
m) nota obţinută la proba de matemallcâ dm cadrul i::valuăru Naţlonale;

4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaţilor care au medii finale de admitere
(MF A) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiţie neobligatorie):

a) pentru literele a, b, c şi d de la punctul 3 - documente elibenre de federaţia naţională
de specialitate;

b) pentru literele g, h şi i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul şcolar
de care aparţine candidatul.

l\lIEDIA FINALA DE ADMITERE 

Pentru profilul sportiv, media finală de admitere se calculează astfel: 

APT 

MA 

MFA 

3APT+MA 
MFA= 

4 

= nota finală la probele de aptitudini 

= media de. admitere 

= media finală de admitere. 

iMFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
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