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ADMITEREA 2020 PENTRU CLASA a IX-a 
RUGBY / FOTBAL - LA C.T. ”DINICU GOLESCU” BUCURESTI 

 
 

- 27 mai 2020 – Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre 
admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare. În broșură 
se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la 
unitatea de învățământ a candidaților / părinților este necesară informarea, 
prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de 
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării 
accesului în unitatea de învățământ. 

 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 
 

1. Dosar de plastic cu șină 
2. Copie buletin  
3. Copie certificat de  naștere (la înscriere se vor prezenta documentele în 

original și copii pentru certificarea acestora ”conform cu originalul”) 
4. Anexa la fișa de înscriere de la școala gimnazială 
5. Aviz medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, 

favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie 
clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere 
(condiție eliminatorie);  

6. Existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste   
că  elevul  practică  organizat, de  cel  puțin  1 an calendaristic, 
disciplina  sportivă  pentru care  se  constituie clasa (condiţie 
eliminatorie): 

 
a.) carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv)  în disciplina 

pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru 
cel puțin unul din ultimii  doi ani competiționali (în copie conformă cu 
originalul);  

 
b.) adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea 

de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică  
          organizat  disciplina   sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin  
          un an calendaristic (document original/scanat); 

 
c.)adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din  



ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale 
municipiului București, organizate de   Ministerul Educației și Cercetării 
în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei naționale a Sportului Școlar 
și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă 
pentru care se constituie clasa (document       original/scanat);  

 
7. Adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ 

gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație 
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 (condiție eliminatorie); 

 
 
        Notă:la înscriere se vor prezenta documentele în original și  copii  
        pentru certificarea  acestora” conform cu originalul”. 

 
         Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv,  doar   
        candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina  
        educație fizică/pregătire   sportivă practică din clasele V-VIII;  
 

Etapa I 
 
- 2-5 iunie 2020 (ora 8.30-16.00) – Înscrierea pentru probele de aptitudini direct 
la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de 
comunicarea și eliberarea/transmiterea  anexelor fișelor de înscriere, însoțite de 
documentele prevăzute în anexa 3 la ordinul MEC 4317/2020, conform 
procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere . 

Notă:Părinții vor fi informați, prin afișare la avizier și postare pe site-ul 
instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite 
înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ. 

- 9-12 iunie 2020 - Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform 
prevederilor din Anexa 3 la ordinul MEC 4317/2020 
Nota finală la probele de aptitudini se echivalează cu media generală la 
disciplina educație 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.  
 
- 12 iunie 2020 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

- 17 iunie 2020- Actualizarea listelor candidaților declarați admiși la probele de 
aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau 
exmatriculați, în aplicația informatică centralizată 



 
 
 - 22-26 iunie 2020 completare dosar (pt cei admiși)  
 
- Cerere inscriere tip de la Șc. Generală 
- Copie buletin elev 
- Copie certificat naștere certificată conform cu originalul 
- Adeverință  cu notele și media generală obținută la Evaluarea Națională din 
  clasa a VIII - originală 
- Foaie matricolă pentru clasele V – VIII cu calculul mediei generale - originală  
- Fișa medicală  
- copie buletine ambii părinți (dupa caz hotărâre divorț) 
Cei care nu depun, completează dosarul se consideră retrași.                                     
 
- 2 iulie 2020 - Validarea de către comisia de admitere a municipiului București 
a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de 
aptitudini și comunicarea  rezultatelor  în unitatea de învățământ liceal 
respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată 
- 2-3 iulie 2020 – Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor  cu 
privire la candidații care nu au fost admiși  la clasele pentru care au susținut 
probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de 
Admitere. 
- Transmiterea, în format electronic, către  Centrul Național de Admitere, a listei 
candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut 
probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în 
aplicația informatică centralizată 
 

Etapa II - PENTRU LOCURILE RĂMASE LIBERE DUPĂ ETAPA  I 

 
- 27 iulie 2020 - Afișarea  centrului de admitere, a situației locurilor rămase 
libere, inclusive a celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a 
graficului probelor de aptitudini. 
- 27  iulie 2020 - Înscrierea candidaților pentru  probele de aptitudini 
- 28-29 iulie 2020 - Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform 
prevederilor din Anexa 3 la ordinul MEC 4317/2020 
Nota finală la probele de aptitudini se echivalează cu media generală la 
disciplina educație 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.  
 



 
 

Departajare candidați cu medii finale de admitere egale 

 
3. În cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii finale de admitere 
(MFA) egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:  
a) locul 1 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele 
naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru 
care se constituie clasa;  
b) locul 2 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele 
naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru 
care se constituie clasa; Anexa nr. 3 la ordinul MEC 4317/2020 pentru 
modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 
4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 
de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare  
 c) locul 3 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele 
naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru 
care se constituie clasa;  
d) participarea, în unul din ultimii doi ani competiționali, la Campionatele 
naționale organizate de federația națională de specialitate în disciplina pentru 
care se constituie clasa;  
e) carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care 
se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din 
ultimii doi ani competiționali;  
f) adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de 
învățământ cu program sportiv integrat/ suplimentar că practică organizat 
disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an 
calendaristic; 
 g) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele naționale ale 
competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul 
Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul 
Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie 
clasa; 
 h) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele regionale / zonale / 
municipiul București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și 
Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului 
Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă 
pentru care se constituie clasa; 
i) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele județene/sectoare ale 
municipiului București ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și 



Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului 
Școlar și / sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă 
pentru care se constituie clasa; 
j) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;  
k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-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 candidaților care au medii 
finale de admitere (MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz 
(condiție neobligatorie):  
a) pentru literele a, b, c și d de la punctul 3 - documente eliberate de federația 
națională de specialitate;  
b) pentru literele g, h și i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul 
școlar de care aparține candidatul. 
 

Date contact: 

- secretariat: 021.637.04.84 

- prof. antrenor: Udroiu Vasile – 0723378761-RUGBY 

- prof. educaţie fizică: Dana Cosmin – 0765365264- FOTBAL 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAM  ÎNSCRIERE 
RUGBY/ FOTBAL 

(2 – 5 IUNIE) 
 
 

- MARȚI - JOI  - 8:30 -16:00 
- VINERI           - 8:30 -15.30 

 
 
 

DIRECTOR, 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
Nota finală la probele de aptitudini 
se echivalează cu media generală la 
disciplina educație 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.  
 
 
 


