LICEUL TEHNOLOGIC ”ELIE RADU”
BD. ENERGETICIENILOR NR. 5, SECTOR 3

TEL: 021 346 60 40

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
2021 - 2022

FOTBAL, HANDBAL, BASCHET, HALTERE, ATLETISM,
KARATE, LUPTE LIBERE

CALENDAR
13 iulie 2021

14 iulie 2021

15 iulie 2021

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a
bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în
aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice
Depunerea/Transmiterea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali
ai candidaţilor care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a
lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele
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a VlII-a. care au susţinut Evaluarea Naţională în etapa specială şi care
ai candidaţilor
optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul
rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de
învăţământ de provenienţă, se face în data de 12 iulie 2021
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B. Probele de aptitudini
07-14 iunie 2021

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământ
liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare şi şi
eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoţite de documentele
prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de
Comisia Naţională de Admitere.

15 iulie 2021

Transmiterea de la liceele vocaţionale a informaţiilor cu privire la candidaţii care
nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, conform
procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere.
Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de
aptitudini, precum şi candidaţilor care au fost admiş, dar care au declarat, în scris,
că renunţă la locul obţinut, li se poate elibera, de către unitatea de învăţământ
gimnazial, fişa de înscriere, pentru completarea opţiunilor în vederea participării
la repartizarea computerizată
Notă: Nu se eliberează fişă de înscriere pentru completarea opţiunilor
candidaţilor care au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de
aptitudini, cu excepţia candidaţilor admişi care au declarat, în scris, că renunţă la
locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei
candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut
probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia
informatică centralizată

C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
07 - 14 iunie 2021

înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere,
conform prevederilor din Anexa 4 şi Anexa 6 la prezentul ordin.
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program
bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse/transmise la
unitatea de învătământ de provenienţă până la data de 16 iunie 2021.

15 - 18 iunie 2021

Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 şi Anexa 6 la prezentul
ordin.

18 iunie 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă
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PRECIZĂRI PROFIL SPORTIV
Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul şcolar 2021 - 2022, se
desfăşoară conform următoarelor prevederi:
1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
a) 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);
b) 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):
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 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
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);
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 (condiţie eliminatorie);
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 (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;
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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 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
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

