
 

CALENDAR 

 

PROFIL TEOLOGIC 

SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS, 

SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO-

CATOLICE, GRECO-CATOLICE, ROMANO-CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ, 

REFORMATE, UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENTISTE ŞI MUSULMANE 

 

    1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile de învăţământ cu profil 

vocaţional teologic, graficul admiterii şi alte informaţii legate de aceasta vor fi anunţate pe 

pagina web/pagina de facebook a şcolii. 

    2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, 

baptiste, romano-catolice, romano-catolice de limba maghiară, greco-catolice, reformate, 

unitariene, penticostale, adventiste şi musulmane, absolvenţi de gimnaziu având minimum 

media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial. 

    3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte: 

    3.1. anexa la fişa de înscriere; 

    3.2. certificat de naştere - copie; 

    3.3. fişa medicală în original; 

    3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au 

luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte; 

    3.5. adeverinţă/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox); 

    3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat şi 

romano-catolic); 

    3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox). 

    4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice 

ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, 

reformate, unitariene, penticostale, adventiste şi musulmane, candidaţii vor susţine, la nivelul 

probelor de aptitudini, următoarele probe: 

    a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; 

    b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă. 

    5) Interviul/colocviul/proba orală constă în: 

    a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; 

    b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic; 

    c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea 

candidatului (pentru cultul ortodox). 

    6) Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două 

zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele 

V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini 

(APT). 

    7) Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a 

cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte). 



    8) Pentru profilul Teologic, specializarea Patrimoniu cultural, examenul de admitere va 

cuprinde şi o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea 

cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde 

trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de Religie/profesorul de 

Educaţie plastică/directorul şcolii de unde provine candidatul. La această specializare, nota 

finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel: 

    APT = (VCR + VA) / 2, unde: 

    - VCR = media de la verificarea cunoştinţelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a 

mediilor anuale la disciplina Religie din clasele a V - VIII, calculată cu două zecimale, fără 

rotunjire; 
 

 

13 iulie 2021 

Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile 

județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene 

prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și 

rapoartelor specifice 

Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții 

legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea 

națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbăși literatură 

maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență. 

Notă: După finalizarea etapei speciale a evaluării naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a, în data de 12 iulie 2021, Comisia națională de 

admitere retransmite către comisiile județene baza de date cu mediile de 

admitere și ierarhia județeană prin activarea, în aplicația informatică 

centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.  

Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții 

legali ai candidaților care au susținut Evaluarea Națională în etapa 

specială și care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională 

fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la 

secretariatele unităților de învățământ de proveniență, se face în data de 

12 iulie 2021 

 

 

14 iulie 2021 

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu  

numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale 

absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și 

mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu  mediile  de 

admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată.  

 

 

 

 

 



15 iulie 2021 

Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a 

absolvenților clasei a VIII-a. 

 

B. Probele de aptitudini 

 

07 – 14 iunie 2021 

 

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de  

învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare 

și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite  

de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul ordin, conform  

procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere  

15 – 18 iunie 2021 

 

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor  

din  Anexa nr. 3 

Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naționale, perioada în care se 

susține proba de verificare a cunoștințelor la 

disciplineleLimbașiliteraturaromânășiMatematicăestestabilităconform 

reglementărilorproprii ale MinisteruluiApărăriiNaționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

 

18 iunie 2021 

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 

 

22 iunie 2021 

 

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 



13 iulie 2021 

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 

14 iulie 2021 

Validarea de către comisia de admitere județeană/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 

 


