
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 
„SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” BAIA MARE 

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2021-2022 

2 clase a-IX-a–  48 locuri, filiera vocaţională, profil teologic . 

Înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale)  şi a probei de cunoştinţe religioase. 

Probele de aptitudini 
INTERVIUL / PROBE ORALE:  

a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; 
b) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegereacandidatului (pentru cultul ortodox); 
c) b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic; 

 
a) verificarea dicţiei  prin: 

Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru; 
 

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin: 
- intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Troparul Învierii – Hristos a înviat!; 
- intonarea unui cântec patriotic / popular la alegere. 

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice. 
      Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins. 
 
PROBA SCRISĂ – proba de verificare a cunoștiin țelor religiaose (VCR): 

� se recunosc mediile anuale de la disciplina religie ortodoxă din clasele V - VIII. Media claselor V – VIII 
de la disciplina religie constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). 

�  
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii dup ă acte se vor face la secretariatul liceului:   

1. Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde vine 
elevul; 

2. Adeverinșă sau Certificat de botez ortodox - copie; 
3. Copie certificat de naştere copil; 
4. Copie act de identitate copil, 
5. Copie acte de identitate părinţi, tutori legali, 
6. Recomandarea Consiliului parohial; 
7. Binecuvântarea Chiriarhului locului; 
8. Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS 

nr.1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatori; 
9.  Fişa de înscriere la liceu, 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 conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se 
va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.  

10. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi 
că sunt de acord să-l respecte; 

11. Dosar plic. 
Dacă se vor întâmpina probleme la elibraraea actelor – din partea medicului de familie, a preotului aparținător , etc. - , 

acestea se vor aduce pe parcurs, cel târziu la începerea cursurilor.  
 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2021:  
iunie 2021                Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care 

doresc să participe la probe de aptitudini; 
07-14 iunie 2021       Înscrierea pentru probele de aptitudini     
18 iunie 2021   Desfăşurarea probelor de aptitudini  
18 iunie 2021              Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele 

de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea               
probelor)   

 
 

                                           



  2. 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 (calculată conform Punctului I); 
    MFA = media finală de admitere. 
                   

  
Informa ţii suplimentarea se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Baia Mare: 
 
Tel./Fax. 0262/221844  sau email: seminarulteologicbm@gmail.com 
Web: www.seminarulbm.ro 
 
 


