COLEGIUL TEHNIC “ EDMOND NICOLAU ”
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, România,
Telefon: 004 021 233 1541; Telefon/Fax: 004 021 2331910
e -mail: edmond_nicolau2005@yahoo.com
Website: https://www.edmondnicolau.ro

Număr de locuri propuse: 28 (14 locuri-FOTBAL; 14 locuri-BASCHET)

Etapa I (10 - 22 mai 2018)
Înscriere
Înscrierea candidaților se va desfășura în sediul liceului din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 3, sector 2,
Bucuresti,
Tel:004 021 233 15 41
Tel/Fax:004 021 233 19 10
Email:edmond_nicolau2005@yahoo.com ,
conform următorului program:
•
•

luni, 14 mai 2018, între orele 08:00 - 20:00
marți, 15 mai 2018, între orele 08:00 - 20:00

Acte necesare:
•
•
•
•
•
•
•

fișa anexă eliberată de școala de proveniență
certificatul de naștere în original și copie
copie C.I. elev (dacă este cazul)
copie C.I. părinți/tutori legali
dosar de plastic de încopciat
aviz medical
legitimație - club sportiv

La înscriere se va completa o fișă de înscriere. Prezența părintelui/tutorelui este obligatorie.

Precizări
 Art.3. – (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în
liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi
structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3
la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.
(2) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de
aptitudini, există candidați admiși care solicită, în scris, că renunță la locul obținut pentru a
participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți
candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această
probă.
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 Conform Anexei nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 :

Pentru PROFIL SPORTIV
Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de :
 existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie
eliminatorie;
 susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive .
La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.
Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:
- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite.
Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre
probele de aptitudini sportive este 6 (şase).
Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest
lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins
la probele de aptitudini.
Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu
două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.
Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut
nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).
Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

Desfășurarea probelor de aptitudini
-se desfășoară pe 18 mai 2018, ora 10:00, la sediul Colegiului Tehnic Edmond Nicolau, din Bd.
Dimitrie Pompeiu, nr. 3, sector 2, Bucuresti
Candidații vor fi prezenți la ora 09:30 , la sediul Colegiului Tehnic Edmond Nicolau, din Bd.
Dimitrie Pompeiu, nr. 3, sector 2, Bucuresti.
Candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate (cei care au) sau Certificat de naștere..
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Afișarea rezultatelor la probele de
aptitudini
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini se va face marți, 22 mai 2018, la ora 14:00.
Părinții/tutorii candidaților (admiși/respinși) se vor prezenta la secretariat pentru a ridica fișa
anexă pe care o vor returna școlii de proveniență, în intervalele:
•
•

joi, 24 mai 2018, între orele 08:00 - 16:00
vineri, 25 mai 2018, între orele 08:00 - 16:00

Calculul mediilor de admitere
Media de admitere se calculează conform Anexei 2 la OMEN nr. 4794/2018, după următoarea
formulă:
MA = (0,2 × ABS) + (0,8 × EN)
unde:
•
•
•

MA = media de admitere
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Media finală de admitere la Colegiului Tehnic Edmond Nicolau se calculează conform Art. 8 din
OMECTS nr. 4802/2010, după următoarea formulă:
MFA = (0,75 × APT) + (0,25 × MA)
unde:
•
•
•

MFA = media finală de admitere la Colegiului Tehnic Edmond Nicolau
APT = media finală la probele de aptitudini
MA = media de admitere calculată conform Anexei 2 la OMEN nr. 4794/2018

Afișarea rezultatelor finale
Afișarea rezultatelor finale se va face pe data de miercuri, 27 iunie 2018, după validarea acestora
la Inspectoratul Școlar (după ora 14:00).
Joi, 28 iunie, între orele 08:00 - 16:00, elevii respinși din lipsă de locuri își vor ridica dosarele.
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Înscrierea finală a candidaților admiși se va face în zilele de joi, 28 iunie 2018 și vineri, 29 iunie
2018 între orele 08:00 - 16:00. Se vor completa dosarele cu fișa medicală și 2 fotografii de 2 x 3 cm
pentru legitimație și carnet de elev, și se va semna acordul cadru părinte/tutore - liceu.

