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Pentru anul şcolar 2021-2022 Liceul cu Program Sportiv Iaşi organizează 4 clase (96 de locuri): 

• 1 clasă ATLETISM - 24 locuri 
• 1 clasă HANDBAL - 24 locuri 
• 1 clasă FOTBAL - 24 locuri 
• 1 clasă MOZAIC - 24 locuri 

 

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 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 (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. 
Notă: La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele şi normele de evaluare vor 
fi elaborate de inspectorul şcolar de educaţie fizică și sport împreună cu cadre didactice de 
specialitate. Acestea vor fi transmise la Ministerul Educației/Direcția Generală Învățământ 
Preuniversitar, cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie, şi vor putea fi aplicate numai după 
ce au fost avizate de către aceasta, 

CONFORM STRUCTURII PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU 
ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lpsiasi.ro/documente/adm9/Anexa_I_Metodologie_de_organizare_si_desfasurare_a_admiterii_2011site.pdf


Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 
 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
pentru anul școlar 2022-2023 

 
B. Probele de aptitudini 
 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA EVENIMENTUL 

11 – 13 mai 2022 Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau 
absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini 

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 aptitudini 
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 
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