
 
 

      PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITERE 
ÎN LICEELE VOCAȚIONALE PROFIL TEOLOGIC 

 
 

 
Probele de aptitudini constau din probe orale și 
probe scrise. 
 
PROBELE ORALE: 

 Verificarea dicției prin rostirea uneia dintre 
rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă 
Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, 
Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă. 

 Verificarea aptitudinilor muzicale prin: 
- Intonarea uneia dintre următoarele cântări 

bisericești: Sfinte Dumnezeule, Cu noi 
este Dumnezeu, Doamne al Puterilor, 
Toparul Învierii, Tatăl nostru, Toparul 
Rusaliilor, Fie numele Domnului 
binecuvântat, Binecuvântat ești 
Hristoase Dumnezeul nostru, Colinde 
cu conținut religios. 

- Intonarea unui cântec patriotic: 
Deșteaptă-te române, Limba noastră – 
Al. Cristea, Țara mea- D.G. Chiriac, 
Imnul eroilor – I. Brătianu, Pui de lei – I. 
Brătianu. 

- Verificarea auzului muzical prin luarea 
tonului după pian și prin intonarea gamei 
Do major, a arpegiului și a unor sunete din 
gamă. 

- Verificarea simțului ritmic. 
Pentru examenul la proba muzicală nu 
se vor verifica noțiuni teoretice.  
Probele vor fi apreciate prin calificativul 
admis/respins. 

 
 
 

 
 
PROBA SCRISĂ: 

 Constă într-o lucrare scrisă, cu durata de 
două ore,  la disciplina Religie. 

Subiectele pentru proba scrisă vor fi elaborate pe 
baza  programei școlare de religie pentru clasele a 
VII-a, a VIII-a:  
1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta 
Scriptură și Sfânta Tradiție. 
2. Crearea lumii.  
3. Hristos, Lumina lumii: vindecarea orbului din 
naștere.  
4. Rugăciunea în viața creștinului.   
5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos.  
6. Legea cea Nouă - Fericirile.  
7. Crezul – sinteza învățăturii de credință.   
8. Pilda semănătorului – primirea și împlinirea 
cuvântului lui Dumnezeu.  
9. Biserica – locaș de închinăciune. 
10. Răbdarea și încrederea în Dumnezeu – Dreptul 
Iov. 
       La liceul nostru teologic, se pot înscrie absolvenți 
de gimnaziu, care au media generală de absolvire a 
claselor V-VIII minimum 7,00 și media la purtare a 
claselor V-VIII minimum 9,00 – adeverință eliberată de 
școala de proveniență. 
 

DOSAR DE ÎNSCRIERE: 
 Copie după certificatul de botez (ortodox); 
 Copie după certificatul de naștere; 
 Fișă medicală și dovada vaccinărilor, adeverință 

-  clinic sănătos; 
 Fișă de înscriere (în original) eliberată de 

unitatea de învățământ gimnazial; 
 Recomandarea preotului paroh (duhovnic); 
 Recomandarea profesorului de religie; 
 Binecuvântarea Chiriarhului locului; 

Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie; 
 
 

 
 

CALENDARUL ADMITERII 
AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
 
 
 
   

GRAFICUL ADMITERII 
PRIMA ETAPĂ 

  13-14 mai 2019 – Înscrierea pentru probele de 

aptitudini 
  15-17 mai 2019 – Desfășurarea probelor de 

aptitudini 
  20 mai 2019 – Afișarea rezultatelor, depunerea 

contestațiilor 
  24 mai 2019 – Afișarea rezultatelor finale 

A DOUA ETAPĂ 
 24-25 iulie 2019– Înscrierea candidaților 
 26 şi 29 iulie 2019 – Desfășurarea probelor de 

aptitudini 

Oferta educațională 
     CLASA a IX-a – Teologie ortodoxă 

            28 locuri 

ÎN URMA ABSOLVIRII CURSURILOR,  

SE VA SUSŢINE EXAMEN DE 

BACALAUREAT LA: 
 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 ISTORIE 

 GEOGRAFIE/LOGICĂ/FILOSOFIE  

               (LA ALEGERE) 

 


