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ADMITERE LICEU

filera: VOCAȚIONALĂ, profil TEOLOGIC,

specializarea TEOLOGIE PENTICOSTALĂ

CALENDARUL ADMITERII:

● 7-14 IUNIE 2021 – eliberarea anexelor fișelor de înscriere de către școala de
proveniență, și  înscrierea la liceu

● 16 IUNIE 2021, ORA 14 – interviu
● 17 IUNIE 2021, ORA 14 – verificarea cunoștințelor:

1. Echivalarea mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII (nota care se
evaluează constituie nota finală la proba de aptitudini)

SAU
2. Proba orală (20 min) pentru cei care nu au făcut Religie pe parcursul claselor V-VIII

● 18 IUNIE 2021– comunicarea rezultatelor

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE PROBA DE APTITUDINI:

● Anexa la fișa de înscriere (eliberată de unitatea școlară de proveniență)
● Certificatul de naștere – copie
● Fișa medicală în original
● Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de

Regulamentul școlii și că sunt de acord să îl respecte.
● Adeverință din partea școlii absolvite cu mediile în cei patru ani de gimnaziu la

disciplina religie și purtare pentru fiecare clasă promovată, în mod explicit.

Notă:

● depunerea dosarului de înscriere se face la secretariatul școlii în perioada 7-14 iunie
2021 sau on-line pe adresa scoalalogos@yahoo.com. (în cazul depunerii dosarului
online procedura de verificare s-ar putea să conducă la imposibilitatea completării
dosarului în timp util).

● Depunerea dosarului se face de către elev în prezența unuia dintre părinți

mailto:scoalalogos@yahoo.com


INFORMAȚII UTILE:

● Aplicația informatică referitoare la admitere NU PERMITE ÎNSCRIEREA PENTRU
PROBELE DE APTITUDINI LA MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

● Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie trebuie să fie
minimum 7 (șapte).

● În 22 iunie vor fi actualizate listele candidaților declarați admiși la probele de aptitudini
prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați  sau exmatriculați.

● În 14 iulie comisia de admitere județeană va face validarea listei candidaților admiși în
clasa a IX-a, profil teologic;

● Conform calendarului MEC în 15 iulie se va elibera fișa de înscriere (de la școala
absolvită) în vederea completării codurilor și participării la admiterea computerizată;
elevii care au fost declarați admiși la profilul teologic NU LI SE VA MAI ELIBERA O
ASTFEL DE FIȘĂ, EI SUNT DEJA ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A.
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