
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSŢINEREA PROBELOR DE 

APTITUDINI/A PROBELOR DE 

VERIFICARE A CUNOSTIINTELOR  DE  LIMBA 

MATERNĂ /MODERNĂ 

Elevii care doresc să susţină probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor 

de limbă maternă/de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba 

respectivă, în baza anexei Ia fisa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă.  

Calendar pentru susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă- ETAPA I 

a) 11-13 mai 2022 - Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenţii care doresc să participe Ia probe de aptitudini sau pentru probele de verificare a 

cunoştinţelor de limba maternă/de limbă modernă 

b) 16-17 mai 2022 - înscrierea pentru probele de aptitudini sau pentru probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă/de limba modernă 

c) 18-20 mai 2022 - Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă 

d) 23 mai 2022 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini sau la probele de verificare 

a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă/Depunerea contestaţiilor 

e) 27 mai 2022 - Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor. 

f) în data de 30-31 mai 2022, candidaţii îşi ridică anexele fişelor de înscriere de Ia centrele 

unde au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/probele de aptitudini. 

« Pe 3 iunie 2022, candidaţii care au participat la aceste probe depun anexele fişelor de înscriere 

la unităţile gimnaziale absolvite, Aceste anexe (completate, semnate, ştampilate), se vor ataşa 

fişei de înscriere. 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

2022 - 2023 

FOTBAL, HANDBAL, BASCHET, HALTERE, ATLETISM, 

KARATE, LUPTE LIBERE 



Calendar pentru susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor 

de limbă maternă/de limbă modernă - ETAPA II 

g) 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 - 22 iulie 2022. 

h) Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă sau maternă - 27-28 iulie 2022. 

i) Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii - 28-29 iulie 2022 

 

PROBE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR 

Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul vocaţional sunt 

admişi pe locurile pentru care au susţinut testele /probele astfel: 

a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform art 8 din Metodologia de 

admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; 

bj în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe 

bază de calificativ: admis / respins. 

Pentru profilul artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul 

Waldorf, aprecierea probelor se face prin note, 

 
ATENŢIEI 

Admiterea elevilor la clasele cu program sportiv este condiţionată de: 

1. Existenţa avizului medical favorabil participării Ia probele de aptitudini sportive - 
condiţie eliminatorie 

2. Susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive. 

 

 



CALENDAR 

 
 

B. Probele de aptitudini 

 

 

11 – 13 mai 2022 

 

Eliberarea/transmiterea  anexelor  fișelor  de  înscriere  pentru  elevii  sau 

absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini 

 



 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 

 

EVENIMENTUL 

 

16 – 17 mai 2022 

 

Înscrierea pentru probele de aptitudini 
 

18 – 20 mai 2022 

Desfășurarea probelor de aptitudini 

 

 

 

23 mai 2022 

 

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudin 

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi 

metodologice privind contestarea probelor) 

 

 

 

 

 

 

27 mai 2022 

 

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de 

aptitudini 

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere 

județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la 

probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică 

centralizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 iunie 2022 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului 

București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de 

aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau 

exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică 

centralizată 

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional 

a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin 

eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în 

aplicația informatică centralizată 

 

 

 

 

 

30 iunie 2022 

 

 

 

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 



 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 

 

EVENIMENTUL 

 

 

 

1 iulie 2022 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 iulie 2022 

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale 

candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe 

de aptitudini. 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 

Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de  admitere  a 

listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care 

s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor 

 

C. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
 

 

11 – 13 mai 2022 

Eliberarea/Transmiterea   anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă 

 

 

 

 

 

 

16 – 17 mai 2022 

Înscrierea candidaților pentru probele  de  verificare  a  cunoștințelor  de 

limbă modernă sau maternă 

NOTĂ: 

Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la 

examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor 

lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi 

moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de 

proveniență până la data de 23 mai 2022. 
 

18 – 20 mai 2022 

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 

maternă 

 

 

 

 

23 mai 2022 

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă 

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind 

contestarea probelor) 
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 

 

EVENIMENTUL 

 

 

 

 

27 mai 2022 

Comunicarea   rezultatelor   finale,     după     contestații,   la probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea   către   comisia   de   admitere   județeană/a   municipiului 

București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în 

aplicația informatică centralizată  

 

30 – 31 mai 2022 

Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care 

candidații  au  susținut  probele  de  verificare  a  cunoștințelor  de  limbă 

modernă sau maternă 

 

 

3 iunie 2022 

Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care 

au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 

maternă, la unitățile de învățământ de proveniență 

 

 

 

 

8 iunie 2022 

Transmiterea  de  către  comisiile  de  admitere  județene/a  municipiului 

București, în format electronic, către Centrul național de admitere  a  listei 

candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea 

și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația 

informatică centralizată 

 

PRECIZĂRI PROFIL SPORTIV 

Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul şcolar 2022 - 2023, se 

desfăşoară conform următoarelor prevederi: 

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

j) existenţa avizului medical, cu specificaţia „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos", 

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

10 (zece) zile lucrătoare înainte de înscriere (condiţie eliminatorie); 

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

organizat, de cel puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie 

clasa (condiţie eliminatorie): 

3. 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 (în copie conformă cu originalul); 

ii. 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 
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se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic (document 

original/scanat); 

iii. 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 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); 

l) 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 (condiţie eliminatorie); 

m) 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; 

4. 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; 

5. în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii finale de admitere (MFA) egale, 

aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: 

a) locul 1 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 imul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale 

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

 

 

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 în cadrulOlimpiadeiGimnaziilor/OlimpiadeiNaţionale a 

Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor NaţionaleŞcolare, la disciplina sportivă 

pentru care se constituie clasa; 

h) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele regionale/zonale/municipiul 

Bucureşti ale competiţiilor organizate deMinisterul Educaţiei în cadrul Olimpiadei 
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Gimnnaziilor /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 în cadrul 

Olimpiadei Gimnaziilor /Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul 

Campionatelor  

j)  media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VlII-a; 

k) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VlII-a; 

l)  nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale; 

m)  nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale; 

4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaţilor care au medii finale de 

admitere (MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiţie neobligatorie): 

a) pentru literele a, b, c şi d de la punctul 3 - documente eliberate 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. 
 

Înscrierile se fac zilnic la secretariatul Liceului Tehnologic „Elie Radu” 

între orele 8.00 – 16.00 

cu: 

• dosar plastic 

• copie carte de identitate elev 

• copie certificat de naștere elev 

• copie carte de identitate (buletin) părinți 

• anexa la fișa de înscriere pentru participare la probe de aptutudini (de la 

școala de proveniență) 

• anexa de la medic cu mențiunea „CLINIC SĂNĂTOS / APT PENTRU A SUSȚINE 

PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE” 

• copie conform cu originalul legitimație (vizată la zi) sau adeverință în original 

de la clubul la care este legitimat  


