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PROBE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR 

Înscrierea pentru probele de aptitudini: 16 - 17 mai 2022 

Desfăşurarea probei de BASCHET  20 mai 2022 ora 10.00 la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau 

Desfăşurarea probei de FOTBAL  20 mai 2022 ora 10.00 la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau 

 Rezultatele se afişează în data de 23 mai 2022, ora 10.00 . 

Rezultatele finale se afişează  în ziua de 27 mai 2022, în fiecare centru.  

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; 

b. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea 

probelor se face pe bază de calificativ: admis / respins. 

ATENŢIE! 

Admiterea elevilor la clasele cu program sportiv este condiţionată de: 

 avizul medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie 

 susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive. 

 

Aprecierea probei de aptitudini se face prin note de la 1 la 10. 

Rezultatele se afişează în ziua de 23 mai 2022.  

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se face în data de 04 iulie 2022. 

Pentru profilul sportiv  aprecierea probelor se face prin note. 

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

𝑀𝐹𝐴 =
3𝐴𝑃𝑇+𝑀𝐴

4
 - Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 

 

APT = nota finală la probele de aptitudini 

MA = media de admitere  

MFA = media finală de admitere 

 

MFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  
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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. 

 

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-APT- pe disciplină sportivă, se calculează ca medie 

aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. Media 

generală minimă de admitere este 7 (şapte). 

 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive. 
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