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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
pentru anul școlar 2022-2023

Prima etapă - probele de aptitudini
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
1 iulie 2022
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
4 iulie 2022
Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere
ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au
susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la
clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și
candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că
renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de

învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor
în vederea participării la repartizarea computerizată
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere
a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru
care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii
operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă,
precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2022-2023
25 iulie 2022
Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere,
inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor
destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului
probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă ori maternă
26 iulie 2022
Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a
candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru
locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ
de masă
27 - 28 iulie 2022
Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
28 - 29 iulie 2022
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea
eventualelor contestații
1-3 august 2022
Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați
computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus
dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la
liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților
care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care
nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în
prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați
computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi
și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în
unitățile de învățământ de masă.
Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu
au susținut evaluarea națională.
Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru
locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ
de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care
au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.
4-5 august 2022
Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de
admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face
conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului
școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de

învățământ până la data de 11 iulie 2022.
Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor
repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în
aplicația informatică centralizată

6 august 2022

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal
vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 20222023
Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:
(APT + MA)/2 = MFA
unde:
APT = nota finală la probele de aptitudini
MA = media de admitere
MA = 0,2 X ABS + 0,8 X EN*)
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.
MFA = media finală de admitere
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI
STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU
ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE
PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL
1. Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil
vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe
pagina web/pagina de facebook a școlii.
2. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile teologice ortodoxe, absolvenți de
gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.
3. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
3.1. anexa la fișa de înscriere;
3.2. certificat de naștere - copie;
3.3. fișa medicală în original;

3.4. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de
Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox și reformat);
3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și
romano-catolic);
3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).
4. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile teologice ortodoxe,
candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
5. Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea
candidatului (numai pentru cultul ortodox).
6. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:
6.1. calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la
disciplina Religie din clasele V - VIII - pentru admiterea la profilul teologic, seminariile teologice;
6.2. o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie - pentru admiterea la profilul
teologic, seminariile teologice ortodoxe. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o
tematică dată, în conformitate cu programele școlare de religie, clasele a V-a - a VIII-a.
Tematica transmisă Ministerului Educației de către Patriarhia Română, va fi aprobată de către
președintele Comisiei Naționale de Admitere, din cadrul Ministerului Educației, până la data de
01.10.2021.
NOTA: Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR)
constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
7. Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a
cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
8. Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va
cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea
cromatică în compoziție, 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
educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare nota
finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
APT = (VCR + VA)/2, unde:

– VCR = nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor religioase și constă în calcularea,
cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din
clasele V - VIII;
– VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în
compoziție.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați serviciului secretariat al Seminarului
Teologic Ortodox Galati
Email: seminarulsfandrei@yahoo.com
Secretariat: 0236.411431

