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ORDIN 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal si profesional de stat 

pentru anul şcolar 2015-2016 

  

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare, 

a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 
privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările 
ulterioare, 

 în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările si completările ulterioare, 

 

 

MINISTRUL EDUCA ŢIEI NA ŢIONALE 

emite prezentul ordin: 

 

Art.1.  – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2. - (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul 
şcolar 2014-2015 se desfăsoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012,  prevăzută în anexa nr. I la 
ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012.   

(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea 
Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016.  

(4) Comisia Naţională de Admitere poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei 
organizări si desfăsurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul scolar 2015-2016. 



  
 

Art.3. - Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul scolar 2015-2016 în liceele 
vocaţionale se desfăsoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura 
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3, care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 
 

Art.4. (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul 
scolar 2015 -2016 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi 
structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul scolar 
2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 4802/2010. 

(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu 
recunoastere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita 
recunoasterea si echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a 
cunostinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a 
unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

(3) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de 
verificare a cunostinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 
predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul 
obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, 
corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. 

(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele si 
instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 
competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a 
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului 
liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea, se 
recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute  la examenele care conferă nivelul de competenţă 
lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care 
fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.  

(5) Candidaţii cărora li se recunosc si echivalează rezultatele obţinute la examene cu 
recunoastere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform 
prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostinţelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de 
circulaţie internaţională. 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea 
consiliului de administraţie al inspectoratului scolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel 
începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunostinţelor de limba modernă respectivă. 

(7) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru 
clasele menţionate la alin. (6) si vor menţiona în brosura de admitere faptul că nu se susţine probă de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.  

(8) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de 
circulaţie internaţională, menţionate la alin. (7) se face prin repartizare computerizată, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere si în funcţie de opţiuni. 

Art.5. Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul 
şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.6. Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul 
şcolar 2015-2016 se desfăsoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani,  prevăzută în anexa nr. 2 la ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 3136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi 
calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.   



  
Art.7. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală 

învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară 
naţională, Direcţia informatizare si dezvoltarea infrastructurii scolare si universitare, Centrul 
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al 
municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin. 

Art.8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

 

MINISTRU, 

Remus PRICOPIE 

                                                   
 

 

BUCUREŞTI 
Nr.  4432    
Data  29.08.2014 
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METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  

ŞI STRUCTURA  

PROBELOR DE APTITUDINI 

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE  VOCATIONALE 
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PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE 
specializările 

Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design,  
Conservare - restaurare bunuri culturale 

I. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUAL Ă  
Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin 
unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se 
vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.  
Note: (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb. 
(2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri. 
Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune 
Timp de lucru: 5 ore. 
 
Criterii de apreciere: 
- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină) 
- Raportul dintre obiecte (proporţii) 
- Forma, caracterul obiectelor 
- Redarea spaţiului şi a volumului 
- Raport valoric 
 
II. PROBĂ DE CREATIVITATE 
O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în  culoare sau volum. 
a) CULOARE: compoziţie cu personaje - tehnica, culori de apă. 
b) VOLUM: compoziţie cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut. 
Timp de lucru: 5 ore 
 
Criterii de apreciere: 
a)- unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect;  
- expresivitatea cromatică; 
- notă personală, originalitate, creativitate. 
b) - raportul între elemente, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor. 
 
Note: (1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se adaptează specialităţii sau se înlocuieşte cu 
o probă de memorie vizuală, probă scrisă,  în care candidaţii vor descrie în maximum trei pagini un edificiu 
arhitectural cunoscut sau un ansamblu arhitectural (de exemplu, centrul oraşului). Se recomandă ca lucrarea 
să conţină şi schiţe de detaliu sau ansamblu, a căror calitate va fi evaluată după criterii artistice. 
Criterii de apreciere:  
- cantitatea şi calitatea informaţiilor furnizate; 
- numărul detaliilor descrise; 
- claritatea exprimării şi puterea de sugestie a textului;  
- realizarea plastică a schiţelor pe care le conţine lucrarea; 
 
(2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se înlocuieşte cu o 
probă de testare a aptitudinilor specifice specializării. Proba constă în realizarea unor reproduceri ale unor 
modele sau fragmente date, eventual mărite sau micşorate la scară. Proba va fi realizată, la alegere,  în 
culoare sau volum. 
Criterii de apreciere: 
- calitatea limbajului plastic utilizat; 
- fidelitatea reproducerii; 
- respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării.  
 
NOTĂ:  
1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile, sunt numite prin decizia inspectoratului 
�colar jude�ean /al municipiului Bucure�ti �i sunt compuse din: 
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- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate; 
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul sus�ine 

probele sau, în mod exceptional, unul de o specialitate înrudită. 
2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) �i se stabileşte ca medie 
aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al 
comisiei cu drept de notare. 
3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu 
două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a,  
4. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu  punctul 4 din prezenta 
Notă, este 6 (şase). 
5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de aptitudini.  
6. La probele de aptitudini  pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii. 
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PROFIL ARTISTIC - MUZIC Ă 
SECŢIA INSTRUMENTAL Ă 

A. Instrumentele orchestrei simfonice 
 1.Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat 

Proba I 
Proba de instrument compusă din: 
a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform 
programei claselor de gimnaziu; 
b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat; 
c) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură. 
Studiile vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu �i vor fi prezentate 
în ordinea aleasă de candidat. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a II-a 
Recital instrumental: 
a) două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură; 
b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul româneasc sau universal, la 

alegerea candidatului, interpretată fără partitură. 
Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu �i vor fi prezentate 
în ordinea aleasă de candidat. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  

Proba a III-a  
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la  
prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru: 

- vioară; 
            - corzi grave – suflători - percuţie; 
b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru: 

- vioară; 
- corzi grave – suflători – percuţie. 

Notă: Probele a) şi b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie 
aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
 
       2. Instrumente de percuţie 
       Proba I 
Proba de instrument compusă din: 
a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform 
programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon; 
b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de 
gimnaziu, interpretat la toba mică şi timpani; 
c) un studiu pe note, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din şase studii pregătite de acesta, de nivel 

de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat, la unul din instrumentele 
melodice de percuţie indicat de comisie.  

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
       Proba a II-a 
Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din creaţia 
românească şi universală (se admit şi transcripţii), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este 
interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe 
instrumente de percuţie. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de 
gimnaziu �i vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
        Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază 
de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca la corzi grave şi suflători; 
b)Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători. 
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      Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie  aritmetică, cu două  
 zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.  
 

3. Pian, orgă clasică 
Proba I 

Proba de instrument compusă din: 
a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase 

de gimnaziu, ales prin  tragere la sorţi de către acesta, executat fără partitură.  
      b) o piesă polifonică la trei voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. 

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Proba a II-a 

Recital instrumental: 
a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură; 
b) o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea  
candidatului, interpretată fără partitură,. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază 
de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca cel de la vioară; 
b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară. 
Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu  o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 
rotunjire, din notele acordate separat. 
Notă: Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor I şi a II-a la 
pian. 
 
 
 B. Instrumente populare – nai, ţambal, taragot, acordeon 

Proba I 
Recital instrumental: 
a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de provenienţă a acestuia, cu sau fără  
acompaniament; 
b) două piese, alese prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mişcări 
ritmice diferite, din diverse zone ale ţării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu), cu sau fără 
acompaniament; 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a II-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la  
prima vedere, pe bază de bilete de examen,  de aceeaşi dificultate ca acela de la corzi grave şi suflători-
percuţie; 
b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie. 
Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două 
zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat .  
        
 

 C. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică uşoară  
1. Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat 
Proba I 

Proba de instrument compusă din: 
a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform 
programei claselor de gimnaziu; 
b) un studiu, pe note, din patru studii pregătite de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al programei 
ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta; 
c) improvizaţii la instrument  pe o temă dată de comisie. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
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Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, 
în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. 

Proba a II-a 
Recital instrumental: 
a) două părţi dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al 
programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură; 

 b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul româneasc sau universal, la 
alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, 
interpretată fără partitură. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu singură  notă. 

Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe  
bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu cel de la corzi grave şi suflători-percuţie; 
b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie; 
Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două 
zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
 

2. Instrumente de percuţie 
Proba I 

Proba de instrument compusă din: 
a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform  
programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon; 
b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase 
de gimnaziu, interpretat la tobă mică şi timpani; 

c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorţi de candidat, din şase studii pregătite de acesta, având nivelul  
de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice  
de percuţie indicat de comisie.  
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  

Proba a II-a 
Recital instrumental: 
a) un “solo”, la tobe, la alegerea candidatului; 
b) patru ritmuri de dans, după cum urmează: - latino american 

                             - ritm în măsură ternară 
                                    - reggae 
                  - twist sau rock and roll 

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Proba a III-a 

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la  
prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la corzi grave şi suflători. 
b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători. 
Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două 
zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
 

3. Pian  
Proba I 

Proba de instrument compusă din: 
a) un studiu, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din trei studii pregătite de  
acesta, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură; 
b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului; 
c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, 
în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. 

Proba a II-a 
Recital instrumental: 
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a) o sonată clasică (două părţi), la alegerea candidatului, interpretată fără partitură; 
b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la  
prima vedere, pe bază de bilete de examen,  de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară; 
b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară. 
Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două 
zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
 
 

SECŢIA ART Ă VOCALĂ INTERPRETATIV Ă 
Canto clasic 
Canto  jazz - muzică uşoară 
Canto tradiţional românesc 
Proba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto  jazz - muzică uşoară, Canto 

tradi ţional românesc: 
Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.  
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a II-a – probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4(patru)  
piese  
1. Canto clasic  
Proba compusă din două piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din care: 
a)  o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; 
b)  o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior. 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
2. Canto  jazz - muzică uşoară 
Proba compusă din două piese diferite cu sau fără acompaniament din care: 
a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; 
b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior . 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
3. Canto tradiţional românesc             
Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament: 
a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidaţi  
vor reprezenta stiluri diferite(doină, horă şi sârbă); 
b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.  
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  

Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto  jazz - muzică uşoară, 
Canto tradiţional românesc: 
Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează: 
a) reproducerea de intervale melodice; 
b) reproducerea de fragmente ritmice; 
c) reproducerea de fragmente melodice; 
d) testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri); 
Notă: Probele a), b), c) şi d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, 
fără rotunjire, din notele acordate separat. 

 
 

SECŢIA TEORETIC Ă 
Proba I 

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: bicorduri până la 
octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările. 
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b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 timpi, 
cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu 
maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform 
programei ultimei clase de gimnaziu). 
Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 
rotunjire, din notele acordate separat. 

Proba a II-a 
Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 pătrimi, cu 
inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu 
maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform 
programei ultimei clase de gimnaziu). 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a III-a 
a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian),  
se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu şi două lucrări /piese muzicale diferite preclasice, clasice,   
romantice, sau moderne, din  repertoriul româneasc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate  
cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu;  
b) În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri  
diferite, din creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu  sau fără acompaniament. 
Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 
rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare din piesele interpretate în cadrul probei. 
 
NOTĂ:  
1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, sunt numite prin decizia 
inspectoratului �colar jude�ean /al municipiului Bucure�ti �i sunt compuse din: 
- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate; 
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul sus�ine 

probele sau, în mod exceptional, unul de o specialitate înrudită.  
2. Proba a III a pentru sec�ia instrumentală, sec�ia artă vocală interpretativă, precum �i probele 1 �i 2 
pentru sec�ia teoretică se examinează de către o comisie formată din doi profesori speciali�ti în teorie, 
solfegiu, dicteu (TSD), iar subiectele vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii 
probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va 
elabora un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi 
grad de dificultate. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet. 
3. Proba a III a pentru sec�ia teoretică va fi evaluată de comisiile de instrument, în func�ie de instumentul 
ales de candidat. 
4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) �i se stabileşte ca medie 
aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al 
comisiei cu drept de notare. 
5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu 
două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la probele I şi II.  
6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase). 
7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de aptitudini. 
8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente 
populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale. 
9.  Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen. 
10. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita 
numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare. 
11.  La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu  melodic, pentru toate 
specializările la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei va stabili 
o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestaţii rămâne 
definitivă. 
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PROFIL ARTISTIC   

SPECIALIZAREA COREGRAFIE 
 

I. PROBA DE DANS CLASIC, compusă din: 
 

a) o oră de studiu cuprinzând exerciţii la bară, centru, sărituri, pointes – lecţie pregătită din timp. 
b) o variaţie în stil clasic, din variaţiile pregătite la clasă de candidat. 
 
Notă: Proba de dans clasic se apreciază de către fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie 
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b). 
 

II. PROBA  DE DANS ROMÂNESC 
 

Se foloseşte lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu. 
 
Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
 
 
NOTĂ: 
1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului �colar jude�ean /al 
municipiului Bucure�ti �i sunt compuse din: 
- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – responsabilul  catedrei de specialitate; 
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate.  
2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) �i se stabileşte ca medie 
aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al 
comisiei cu drept de notare. 
3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, 
fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.  
4. Media minimă de promovare a examenului este 6 (şase). 
5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen. 
7. La probele de aptitudini  pentru specializarea coregrafie nu se admit contestaţii. 
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PROFIL ARTISTIC   

SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI 
 

I. PROBA DE APTITUDINI A SPECIALIZ ĂRII  
 
a) citirea unui text la prima vedere; 
b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie �i o povestire din literatura română sau 
universală, de maximum o pagină (A4) 
c) povestirea unei întămplari din viaţa candidatului. 
d) dialog condus de comisie, pe o temă propusă de aceasta. 
Durata probei: max. 20’. 
 
Notă: Proba de aptitudini a specializării se apreciază  de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca 
medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a),b),c) şi d). 
Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă minimum nota 5 (cinci). 
 
II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE 
 
a) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului. 
b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice.  
Durata probei: max. 10’ 
 
Notă: Proba de aptitudini muzicale se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie 
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b). 
Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă minimum nota 5 (cinci). 
 
NOTĂ:  
 
1. Comisiile de examinare şi evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului 
�colar jude�ean/ al Municipiului Bucure�ti, sunt compuse din: 

- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate; 
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitatea arta actorului sau, în mod excep�ional, unul de 
o specialitate înrudită �i un profesor specialist TSD  
2. Textele la prima vedere, temele de conversaţie vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea 
începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. 
3. Subiectele de la punctul b) al probei de aptitudini muzicale vor fi elaborate de profesorul specialist TSD, 
membru al comisiei, cu o oră înaintea începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de 
specialitate/profesorului metodist. 
4. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, 
conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet. 
5. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) �i se stabileşte ca medie 
aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al 
comisiei cu drept de notare. 
6. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu 
două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.  
7. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase). 
8. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen. 

      9. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii. 
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PROFIL PEDAGOGIC 
SPECIALIZ ĂRILE:  ÎNV ĂŢĂTORI-EDUCATOARE �I EDUCATOR – 

PUERICULTOR 
 

1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE  
Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin: 
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele I- VIII; 
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. 
Aptitudinile investigate sunt: 
� auzul muzical; 
� sim�ul ritmic; 
� memoria muzicală; 
� calită�ile vocale. 

 
2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE  
Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin: 
a) Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor; 
b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat; 
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat). 
Aptitudinile investigate sunt: 
� memorie motrică şi coordonare; 
� starea funcţională a coloanei vertebrale; 
� funcţie normală a sistemului cardio-respirator; 

 
3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE  
Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie. 
Aptitudinile investigate sunt: 
� receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte; 
� încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu. 

 
4. INTERVIU  
Proba constă în: 
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere); 
b) lectură expresivă la prima vedere; 
c) participare la o conversaţie candidat – comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce  
argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie). 
Aptitudinile investigate sunt: 
� comunicarea; 
� dicţia. 
 
NOTĂ: 
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.  
2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini. 
3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: învă�ători 

- educatoare, educator – puericultor. 
4. Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor 

de gimnaziu şi unul de liceu. 
5. Preşedintele comisiei este directorul/ directorul adjunct unităţii de învăţământ. 



Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal �i profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Admiterea în învă�ământul liceal de stat - 2015 12

 
PROFIL PEDAGOGIC 

SPECIALIZAREA: INSTRUCTOR DE EDUCA �IE EXTRA ŞCOLARĂ 
 

1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE ŞI COORDONARE MOTRIC Ă 
 
Proba constă în verificarea aptitudinilor muzicale şi de coordonare motrică ale candidatului, prinuna 
dintre următoarele forme: 

a) intonarea a 1 –2 cântece prezentate de candidat; 
b) reproducerea unor fragmente ritmico – melodice după modele date de comisie; 
c) realizarea unor exerciţii de mişcare, la indica�iile comisiei. 

 
Aptitudinile investigate sunt: 
� auzul muzical; 
� simţul ritmic; 
� memoria muzicală; 
� calităţile vocale; 
� condiţiile generale fizico - estetice şi de mişcare. 
Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică şi un profesor de educaţie fizică. 
 
2. PROBA DE INVESTIGARE A CAPACIT ĂŢII DE A COMUNICA ŞI A DICŢIEI  
 
Proba constă în verificarea aptitudinilor specifice prin una din următoarele forme: 

a) recitarea a 1 –2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaţilor; 
b) citirea unui monolog/ text dialogat; 
c) interviu pe o temă la alegerea candidatului; 

 
Aptitudinile investigate sunt: 
� comunicarea; 
� pronunţia cuvintelor, în general, şi a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special; 
� argumentarea în susţinerea unor idei; 
� expresivitatea. 
Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura 
română 
 
NOTĂ: 
 
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”. 
2. Un candidat care a fost declarat  “respins” la una din  probe, va fi declarat “respins” la probele de 
aptitudini. 
3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea instructor de 
educa�ie extraşcolară. 
4. Preşedintele comisiei este directorul / directorul adjunct al unităţii de învăţământ. 
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PROFIL PEDAGOGIC 
SPECIALIZ ĂRILE: MEDIATOR �COLAR, BIBLIOTECAR-

DOCUMENTARIST, PEDAGOG ŞCOLAR  
 
 
1.PROBA DE INVESTIGARE A DIC ŢIEI  
 
Proba constă în verificarea aptitudinilor specifice prin una din următoarele forme: 

a) recitarea a 1 –2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaţilor; 
b) citirea unui monolog / text dialogat; 

Aptitudinile investigate sunt: 
� comunicarea; 
� pronunţia cuvintelor, în general, şi a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special; 
� argumentarea în susţinerea unor idei; 
� expresivitatea. 
Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura 
română. 
 
2. PROBA DE INVESTIGARE A CAPACIT ĂŢII DE A COMUNICA - INTERVIUL  
 
Proba constă într-o  conversaţie pe o temă dată, candidat-comisie (se verifică capacitatea de a aduce 
argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie). 
Aptitudinile investigate sunt: 
� comunicarea; 
� dicţia. 

 
NOTĂ: 
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.  
2. Un candidat care a fost declarat  “respins” la una din  probe, va fi declarat “respins” la probele de 
aptitudini. 
3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: mediator �colar, 
bibliotecar-documentarist, pedagog şcolar. 
4. Preşedintele comisiei este directorul / directorul adjunct al unităţii de învăţământ. 
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PROFIL TEOLOGIC 

 SPECIALIZ ĂRILE: TEOLOGIE ORTODOX Ă,  PATRIMONIU CULTURAL 
 

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală 
de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a 
minimum 9.00. 
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de 
zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mânăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 
ani. 
Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:  
1) certificat de botez (ortodox)- copie legalizată; 
2) fişa medicală (original); 
3)   fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial; 
4)   recomandarea Consiliului parohial; 
5)   binecuvântarea Chiriarhului locului; 
Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie. 
 
I. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt: 
 
PROBA ORALĂ 
Proba orală constă în: 

a) verificarea dicţiei prin : 
- rostirea  uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, 
Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă. 

b) verificarea aptitudinilor muzicale  prin : 
- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; 
Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tat ăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului 
binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;  
- intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române ; Limba noastră - Al. Cristea; Ţara Mea - D. G. 
Chiriac; Imnul eroilor - I. Brătianu; Pui de lei - I. Brătianu);  
- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major,  a arpegiului şi 
a unor sunete din gamă; 
- verificarea simţului ritmic. 
 
Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice. 
 
PROBA SCRISĂ 
Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. 
Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a.  
 
 
II. Probele de aptitudini pentru profilul teologic,  specializarea patrimoniu cultural sunt următoarele: 
 
a) PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoştinţelor religioase; 
b) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor - desen după natură; 
c) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor de exprimare cromatică în compoziţie. 
 
Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa 
şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu.  
Conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic, specializarea 
teologie ortodoxă. 
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Conţinuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoştin ţelor religioase sunt: 
 
Conţinuturi clasa a VII-a Conţinuturi clasa a VIII-a 

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. 
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 

2. Crearea lumii 
3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea 

orbului din naştere 
4. Rugăciunea în viaţa creştinului 
5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos 
6. Legea cea nouă – Fericirile 

7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.  
8. Pilda semănătorului – primire şi 

împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 
9. Biserica, locaş de închinare 
10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – 

Dreptul Iov 
 

 
NOTE:  
1. Conducerea seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul 
şcolar. 
2. Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei  lucrării scrise, comisia afişează baremul de evaluare şi 
notare. 
3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea teologie 
ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la 
probele de aptitudini. 
Probele  scrise şi cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă 
este 6.00.  
4. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă. 
Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculează ca medie aritmetică, cu 
două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la cele trei probe de mai sus. 
5. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul liceal de stat.  
6. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de 
admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de 
admitere, departajarea candidaţilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face după nota obţinută la 
lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini. 
7. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii. Reevaluarea 
lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate şi afişarea rezultatelor finale se desfăşoară în perioada 
prevăzută în calendarul admiterii. 
8.  Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la 
alte licee. 
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PROFIL TEOLOGIC 

LICEE TEOLOGICE CATOLICE, GRECO-CATOLICE, REFORMATE , 
UNITARIENE, PENTICOSTALE ŞI ADVENTISTE 

 
a) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceele teologice catolice, greco-catolice, reformate, 
unitariene, penticostale şi adventiste absolvenţi de gimnaziu având  minimum media 9 la purtare. 
 
b) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte: 
- fişă  de înscriere tip; 
- certificat de naştere în original şi o copie xerox; 
- fişa medicală, în original; 
- declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al 
liceului  şi că sunt de acord să-l respecte. 
  
c) Probele de aptitudini sunt următoarele: 
� un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins;  
� o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.  
Candidaţii respinşi la interviu/colocviu nu mai participă la proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de 
aptitudini. Nota finală la probele de aptitudini este nota obţinută la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor 
religioase. 
 
d) Conducerea liceului va stabili componenţa comisiei de examinare. 
 
e) Subiectul pentru proba scrisă la religie se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a – a 
VIII-a. 
 
f) Media finală de admitere se calculează astfel :     
(3 MA  + APT) : 4 =MFA unde: 
MA = media de admitere, obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul liceal de stat  
APT= nota  finală la probele de aptitudini  
MFA= media finală de admitere 
 
g) Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini, calculată conform punctului f) este 6.00. La medii 
egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă 
egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de 
aptitudini. 
 
h) Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte 
licee. 
 
NOTA :  
1.  Liceele baptiste şi musulmane susţin în cadrul probelor de aptitudini un interviu, evaluat cu 
calificativ: admis/respins. Admiterea la aceste licee a candidaţilor care au obţinut calificativul admis la 
interviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat. 
2. Tematica  pentru  probele  de  aptitudini  şi bibliografia vor fi afi şate de fiecare unitate şcolară până 
la data de 20 ianuarie a anului şcolar în cursul căruia se susţine admiterea. 
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PROFIL  MILITAR 
COLEGII MILITARE LICEALE ALE MINISTERULUI AP ĂRĂRII 

NAŢIONALE 
Ministerul Ap ărării Na ţionale organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul militar, 
specializarea matematică-informatic ă. 
I. RECRUTAREA CANDIDA ŢILOR 
Tinerii care doresc să urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adresează, pentru informare şi întocmirea 
dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-recrutare judeţene/ de sector al municipiului Bucureşti, 
pe tot parcursul anului şcolar. 
 
II. SELECŢIA CANDIDA ŢILOR 
Activitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în centrele zonale de selecţie şi orientare ale 
Ministerului Apărării Naţionale, din localităţile Alba Iulia, Breaza şi Câmpulung - Moldovenesc şi constă în: 
a) testarea aptitudinilor fizice; 
b) testare psihologică; 
c) interviu de evaluare şi orientare. 
Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu “ADMIS” sau “RESPINS”, pe 
baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării Na ţionale. 
 
III. ÎNSCRIEREA ŞI EVALUAREA CANDIDA ŢILOR LA COLEGIILE MILITARE LICEALE 
La înscrierea în colegiile militare liceale, participă candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la selecţia 
organizată în centrele zonale de selecţie si orientare. 
În perioada prevăzută în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidaţii susţin o probă de 
verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, sub forma unui test tip 
grilă, cu durata de 3 ore, conform programelor pentru Evaluarea Na�ională a elevilor clasei a VIII-a la 
disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. 
Subiectele pentru testul grilă se stabilesc de o comisie formată din cadre didactice din colegiile militare 
liceale, numită de şeful Direcţiei management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale. 
Testul conţine 18 itemi, 8 itemi pentru Limba şi literatura română şi 10 itemi pentru Matematică. Fiecare 
item are răspuns de tip “alegere multiplă”, în care numai una dintre variantele oferite este corectă. 
Pentru răspunsul corect de la fiecare item, se acordă 0,5 puncte. Punctajul maxim este de 9 puncte, 
echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Punctele se transformă în note echivalente acestora. 
În fiecare colegiu militar se constituie o comisie de examinare si evaluare compusă din: 
 - preşedinte (fără drept de notare) –directorul adjunct al colegiu militar; 
 - secretarul comisiei (fără drept de notare) – un profesor sau un ofiţer; 
 - membri (cu drept de notare) –profesori de specialitate numiţi de preşedintele comisiei.  
Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului, de către doi 
profesori, asistat de alţi doi candidaţi. 
Media minimă de promovare a testului este 6.00.  
La testul tip grilă nu se admit contestaţii. 
Media finală de admitere se calculează astfel: (MA + NT) : 2 =MFA unde: 
 MA = media de admitere, calculată conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul liceal de stat; 
 NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi 
Matematică; 
 MFA= media finală de admitere. 
La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se va face conform Metodologiei de organizare 
şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat aprobată prin ordin al ministrului educaţiei 
na�ionale.  
Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, 
departajarea se va face după nota obţinută la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor. 
Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de 
şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu militar. 
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 Candidaţilor care nu sunt admişi în colegiul militar, li se înapoiază dosarele şi vor participa la 
admiterea organizată de Ministerul Educaţiei Na�ionale. 
 
 

LICEUL WALDORF 
SPECIALIZAREA FILOLOGIE 

 
PROBA I.  Limba şi literatura român ă 
 
Proba constă într-un interviu  �i se evaluează de o comisie formată din două cadre didactice de specialitate. 
 
În cadrul probei se verifică următoarele: 
� capacitatea de exprimare liberă; 
� diversitatea vocabularului; 
� capacitatea de argumentare; 
� receptivitatea faţă de temă şi partenerul de discuţie; 

Durata: 10-15 minute pentru un candidat. 
 
PROBA II.  La alegerea candidatului, una din probele: 
 
a) artă plastică 
 
Se verifică următoarele: 
� compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină); 
� rezolvarea problemei de culoare şi compoziţie; 
� compoziţie (modelaj); 
� folosirea elementelor de limbaj specifice; 
� notă personală, originalitate. 

 
Durata: 2 ore 
 
b) muzică: 
 
Se verifică următoarele: 
� calităţi vocale - intonarea unui cântec la alegere; 
� simţul ritmic – reproducerea de fragmente ritmico-melodice; 
� cunoştinţe elementare de scris – citit muzical; 
� interpretarea unei melodii instrumentale (facultativ). 

 
Durata: 10-15 minute pentru un candidat 
 
c) artă dramatică: 
 
Se verifică următoarele: 
� dicţie, expresivitate în citirea unui text la prima vedere; 
� intonaţie în recitarea a două strofe dintr-o poezie cunoscută; 
� memorie şi creativitate în povestirea unei fapte din viaţa elevului. 

 
Durata : 10-15 minute pentru un candidat. 


