
Seminarul Teologic Liceal
“Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare

PENTRU PROFILUL TEOLOGIC
 SUNT OBLIGATORII  

PROBELE DE APTITUDINI 
(FĂRĂ COMPLETARE COD)

PENTRU CLASA A IX-A, 
 ȘTIINȚE ALE NATURII 

SE COMPLETEAZĂ CODUL 
SEMINARULUI TEOLOGIC LICEAL „SF. 

IOSIF MĂRTURISITORUL“, COD CU 
CARE ELEVII INTRĂ ÎN REPARTIZAREA 

COMPUTERIZATĂ.

Calendarul admiterii, 
 anul şcolar 2021 - 2022

Probele de aptitudini pentru profilul 
TEOLOGIC

   07-14 iunie 2021 

      18 iunie 2021 
 

  18 iunie 2021

     - Înscrierea pentru probele  
de aptitudini, la secretariatul şcolii sau on-line,     
e-mail: stor_bm@yahoo.com

-  Desfăşurarea 
probelor de aptitudini, Proba orală / Interviu       
on-line

         Proba de verificare a cunoștințelor religioase, 
nu se susține, nota de admitere va fi media 
aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie 
din clasele V-VIII. 

          - Afişarea rezultatelor 

–  - ora 10:00

ȘTIINȚE ALE NATURII
! NIVEL LICEAL 

! NIVEL POSTLICEAL

  clasa a IX-a, 1 clasă - 26 locuri
   TEORETICĂ

 REAL 
  ŞTIINŢE ALE NATURII 

 Anul I, 3 clase - 28 locuri buget
 - 56 locuri taxă

  ASISTENT MEDICAL 
    GENERALIST

FILIERĂ:
  PROFIL:
SPECIALIZAREA: 

SPECIALIZAREA: 

TEOLOGIE
! 

     
     clasa a IX-a, 2 clase - 48 locuri
      VOCAŢIONALĂ
     TEOLOGI
     TEOLOGIE ORTODOXĂ
                    

  NIVEL LICEAL 

FILIERĂ:
 PROFIL:
 SPECIALIZAREA: 

C

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE   
NIVEL LICEAL:

-   Certificat de naştere elev - copie;
- Carte de identitate (dacă este cazul 
elev/părinte - copie);
- Adeverinţă cu notele şi media generală 
obţinute la Evaluarea Naţională din clasa     a 
VIII-a;
- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII ( cu 
calculul mediei generale);
- Adeverinţă medicală, pentru intrarea în 
colectivitate, fișă de vaccinări.

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA
ÎN CLASA A IX-A 

       1. Se pot înscrie în clasa a IX-a toţi absolvenţii 
clasei a VIII-a – băieţi şi fete - care nu depăşesc 17 ani  
la data începerii anului şcolar.

Acte necesare la înscriere (dosar plic):
Ø certificatul de naştere: ; 
Ø     carte de identitate: elev/părinți - copie;
Ø certificatul de botez: elev - copie; 
Ø adeverinţă în original, eliberată de şcoala 

gimnazială, din care să rezulte media 
examenului de Evaluare Naţională, media de 
absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere 
obţinută conform Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal 
de stat;

Ø adeverinţă medicală, fişa de vaccinări; 
Ø     recomandarea preotului paroh;
Ø binecuvântarea Episcopului (se ridică de la 

Episcopie - str. Avram Iancu, nr. 5);
Ø     dosar plic

elev - copie

ŞCOALĂ PENTRU  TRUP !SUFLET ŞI 
Plan de şcolarizare, anul şcolar 2021-2022

Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul“ Liceul Teoretic Sanitar

CE OFERIM?

  ești în siguranță, școala 
este împrejmuită;
  nu trebuie să alergi la 

chioșc după mâncare, 
cantina este în curte.

...

  “Sunt în clasa a XI-a. Îmi 
place aici, ai de la cine 

învăța; profii sunt buni cu 
t ine  dacă  văd că  te  
interesează materia pe care 
o predau.”

  “Sunt în clasa a X-a. E 
super !  În  c lasă  es te  
mobilier nou, cabinetele 

sunt bine echipate; ești 

încurajat și ajutat să 
participi la tot felul de 
concursuri.”

De ce să vin 
aici?

Stau de vorbă cu 

cei care învață aici!
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