
ANUNȚ 
Admitere clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN  
 

 Perioada de înscrieri pentru probele de aptitudini, pentru clasele a IX-a: 16 – 17 mai 2022, 
între orele 08.00 – 16.00 

 Desfășurarea probelor de aptitudini: 18 – 20 mai 2022 
 Număr locuri pe discipline: 

 FOTBAL  – 24 locuri  
 HANDBAL  – 24 locuri fete și băieți 
 Atletism  – 12 locuri fete și băieți 
 JUDO   – 12 locuri fete și băieți 

conform ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023 

 

 

EXTRAS DIN Anexa nr. 3 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 METODOLOGIA DE 

ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI 

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE 2022 

 

PROFIL SPORTIV 

Admiterea elevilor în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, este 

condiționată de :  

 existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini 

sportive - condiție eliminatorie; 

  susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive .  

La susținerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admiși numai în 

echipament corespunzător. 

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1.  

Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire, a notelor 

acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere pentru fiecare 

dintre probele de aptitudini sportive este 6 (șase). Elevului care nu obține 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 și 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 vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații 

care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (șapte).  

Nu se admit contestații la probele de aptitudini sportive. 
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http://lpsbrasov.ro/lps/wp-content/uploads/2022/04/OM-5.150_2021_admitere-liceu-2022-2023.pdf

