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Colegiul Naţional «Emil Racoviţă » 
Şos.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureşti, Tel. / fax 021 3217092,           
E-mail: cnracovita@gmail.com, www.colegiulracovita.ro 

COLEGIUL NAŢIONAL “EMIL RACOVIŢĂ”  - BUCUREŞTI 

ANUNŢĂ: 
CONCURS DE ADMITERE ÎN CLASA a- IX –a 

An şcolar 2018 – 2019 

La următoarele ramuri sportive: 

CLASA SPECIALĂ PENTRU ELEVII LEGITIMAŢI LA CLUBUL COLEGIULUI  NAŢIONAL 

“EMIL RACOVIŢĂ”; 

           ÎNOT                                   (fete – băieţi)                                             18 locuri 

           POLO PE APĂ                   (fete – băieţi)                                               7 locuri 

          SĂRITURI ÎN APĂ              ( fete – băieți)                                              3 locuri 

         CLASA MOZAIC; 

ÎNOT                                   (fete – băieţi)     clasa mozaic                                7  locuri mozaic 

            HANDBAL                           (fete – băieţi)      clasa mozaic                               3  locuri mozaic 

           DANS SPORTIV                  (fete -  băieţi)      clasa mozaic                                2 locuri mozaic 

           PATINAJ ARTISTIC            (fete – băieţi)      clasa mozaic                                2 locuri mozaic 

           SĂRITURI ÎN APĂ               (fete – băieţi)      clasa mozaic                                4 locuri mozaic 

           ATLETISM                           (fete -  băieţi)      clasa mozaic                                 2 locuri mozaic 

           TENIS DE CÂMP                 (fete – băieţi)      clasa mozaic                                 3 locuri mozaic 

           HOCHEI PE GHEAŢĂ         (fete – băieţi)      clasa mozaic                                 3 locuri mozaic 

           FITNESS                              (fete – băieți)      clasa mozaic                                 1 loc mozaic 

           BADMINTON                       (fete – băieţi)     clasa mozaic                                  1 loc mozaic 
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CALENDAR DE DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI: 

10 – 11 mai 2018    Eliberarea anexelor fişelor de înscriere ( de la Şcolile gimnaziale pentru elevii 

clasei   a – VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini; 

14 – 15 mai 2018    Înscrierea pentru probele de aptitudini; 

16 – 18 mai 2018    Desfăşurarea probelor de aptitudini 

22 mai 2018            Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 

La înscriere vă veţi prezenta cu un dosar tip mapă care va conţine următoarele acte, aşezate 

după cum urmează: 

anexă la fişa de înscriere pentru admitere în clasa a-IX-a, eliberată de şcoala gimnazială 

             certificat de naştere – în copie legalizată la notariat 

             buletin de identitate – în copie 

             buletin de identitate al părinţilor  - în copie 

fişa medicală de la cabinetul şcolar (dosarul medical cu vaccinuri) 

            copia carnetului de legitimare (daca elevul este legitimat la alt club sportiv) 

             adeverinţă medicală de la Cabinetul de Medicină Sportivă, care le va elibera Aviz favorabil 

pentru participare la probele de aptitudini sportive. 

Dosarul va fi completat pe copertă cu: 

- numele şi prenumele candidatului, cu iniţiala tatălui, 

- numărul de telefon personal, precum şi al părinţilor, 

- ramura sportivă la care va susţine proba. 
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EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ADMITERII ÎN CLASA a-IX-a 

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, 

 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, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. 

Pot fi admişi la liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au obţinut nota finală 

la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte). 

Nu se admit contestaţii la probele sportive. 

Calculul mediei de admitere se face astfel: 

MFA = (3APT+MA) / 4 

Unde: 

MFA= media finală de admitere 

APT= media probelor de aptitudini 

MA  = media de admitere ( de la Sc. gimnazială) calculată astfel: 

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN 

Unde: 

MA = media de admitere 

ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII 

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII a


