PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS,
SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO-CATOLICE,
GRECO-CATOLICE, ROMANO-CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ, REFORMATE,
UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENTISTE ȘI MUSULMANE
1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional
teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina
web/pagina de facebook a școlii.
2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe,
baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate,
unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, absolvenţi de gimnaziu având minimum
media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.
3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
3.1. anexa la fișa de înscriere;
3.2. certificat de naştere – copie;
3.3. fişa medicală în original;
3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de
Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox și reformat);
3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și
romano-catolic);
3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).
4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice
ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate,
unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de
aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea
candidatului (numai pentru cultul ortodox).
6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:
6.1. calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la
disciplina Religie din clasele V – VIII – pentru admiterea la profilul teologic,
seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romanocatolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane;
6.2. o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la
profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe. Subiectele pentru proba
scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele şcolare de religie,
clasele a V-a – a VIII-a. Tematica transmisă Ministerului Educației de către Patriarhia
Română, va fi aprobată de către președintele Comisiei Naționale de Admitere, din cadrul
Ministerului Educației, până la data de 01.10.2021.

NOTĂ : Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR)
constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a
cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
8) Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde
și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în
compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei
lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/profesorul de
educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare nota
finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
APT = (VCR + VA)/2, unde:
- VCR = nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor religioase și constă în
calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la
disciplina Religie din clasele V – VIII ;
- VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în
compoziţie.
9) Pentru profilul teologic, specializarea ghid turism religios examenul de admitere va
cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care
va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea
candidatului. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează
astfel :
APT = (VCR + VA)/2, unde:
- VCR = nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor religioase și constă în
calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la
disciplina Religie din clasele V – VIII ;
- VA = media la proba de verificare a aptitudinilor.

