
ADMITERE CL A IX A 2023  
 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 

„SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” BAIA MARE 

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2023-2024 

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

Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, BĂIEȚI ȘI FETE, cu media la purtare minimum 9.00 pentru fiecare 
clasă din învățământul gimnazial ( în clasele V-VIII)  (conform OMEN 5243 / 31.08.2022) 

ÎNSCRIERI      

� 15 - 16 mai 2023  

DESFĂȘURAREA  PROBELOR DE APTITUDINI , ANEXA 3 OME nr. 5243 / 31.08.2022  

� 19  mai 2023 – ora 8,30 vizita medicală la Cabinetul Școlar nr. 5 de la parterul liceului 
          -ora 10.00 un interviu/probă orală,  evaluate cu calificativ admis/respins;  
          - ora 12.00 proba scrisă. 

1) INTERVIUL/PROBA ORAL Ă 

� verificarea dicţiei prin rostirea uneia rugăciuni / poezii la alegerea candidatului; 
� motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional – teologic; 
� verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (Pentru examenul la 

proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice). 

      Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins. 
 

2) PROBA SCRISĂ: 

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR, având următoarele conţinuturi: 

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a  V –a; 
2. Rugăciunea, bază și lumină a vieții veșnice – clasa a VI - a; 
3. Rugăciunea ”tatăl nostru” – clasa a VI –a; 
4. Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII –a; 
5. Biserica – locaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII –a ; 
6. Domnul Iisus Hristos – clasa a VIII –a; 
7. Sfânta Treime și Sfânta Liturghie în viața Bisericii – clasa a VIII –a. 

 
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). 
 
Bibliografie: 

- Manualele şcolare clasele a-V-VIII-a, Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox,  
 
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii dup ă acte se vor face la secretariatul liceului:   

1. Cerere de înscriere – vezi site / download 
2. Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de școala gimnazial de unde vine elevul; 
3. Certificat de naştere copil - copie; 
4. Act de identitate copil - copie; 
5. Acte de identitate părinţi, tutori legali - copie; 
6. Adeverință sau Certificat de botez ortodox - copie; 
7. Recomandarea consiliului parohial / preotului paroh; 
8. Binecuvântarea Chiriarhului locului – se obține de la sediul Episcopie Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului suitua în Baia 

Mare, str. Avram Iancu, nr. 5, tel. 0262/214.614; 
9. 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; 
10.  Fişa de înscriere la liceu FĂRĂ coduri de repartizare, în original, eliberată de şcoala gimnazială 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.  
11. Foaia matricolă pt clasele V- VIII – copie; 
12. 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 – vezi site / download; 
13. Dosar plic. 

Dosarul de înscriere al candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-
mail: seminarulteologicbm@gmail.com sau stor_bm@yahoo.com 
 
 



 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2023: 
    

Sesiunea I 

10 - 12 mai 2023  Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru probele de aptitudini  de la școala gimnazială 

pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini; 

15 - 16 mai 2023      Înscrierea pentru probele de aptitudini     

19 mai 2023    Desfăşurarea probelor de aptitudini;  

22 mai 2023     Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.  Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini. 

26 mai 2023              Comunicarea rezultatelor finale.  

 
Sesiunea II 

31 iulie 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

2 august  2023 Desfășurarea probelor de aptitudini 

4  august 2023 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini 

 

 
Calcul medie de admitere:                                           
    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 astfel: = 0,2 × ��� + 0,8 × �� unde: 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.. 
                   

  
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 
 

Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește 
confidențialitatea datelor personale  conform legislației în vigoare . 

Vă aşteptăm cu drag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


