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CALENDARUL 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 

 (extras din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.948/2019) 

Perioada/ Data 

limită 

Evenimentul 

6 - 7 mai 2020 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii 

sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini 

11 - 12 mai 2020 Înscrierea pentru probele de aptitudini  

13 - 15 mai 2020 Desfăşurarea probelor de aptitudini 

18 mai 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea 

contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi 

metodologice privind contestarea probelor) 

22 mai 2020 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de 

aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către  

comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei 

candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin 

completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată 

 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat,  pentru candidaţii din seria curentă, 

precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data  începerii 

cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 

22 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini  

23 - 24 iulie 2020  Desfăşurarea probelor de aptitudini  

27 iulie 2020 Soluţionarea eventualelor contestaţii (dacă există prevederi 

metodologice privind contestarea probelor) şi afişarea rezultatelor 

finale 
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I. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt: 

PROBA PRACTICĂ 

Proba practică constă în: 

a) verificarea dicției prin : 

– rostirea  uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 

50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamna. 

b) verificarea aptitudinilor muzicale  prin : 

– intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este 

Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul 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 gama; 

– verificarea simțului ritmic. 

Notă: Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica noțiunile teoretice. 

PROBA SCRISĂ 

Proba scrisa consta într-o lucrare scrisa, cu durata de două ore, din Religie. 

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa școlară de religie, clasele a VII-a 

și a VIII-a. 

       Conținuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase sunt: 

Conținuturi clasa a VII-a Conținuturi clasa a VIII-a 

1. Dumnezeu se descoperă 

oamenilor. Sfânta Scriptură şi 

Sfânta Tradiţie 

2. Crearea lumii 

1. Crezul – sinteza învăţăturii de 

credinţă. 

2. Pilda semănătorului – primire şi 

împlinire a cuvântului lui 
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3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea 

orbului din naştere 

4. Rugăciunea în viaţa creştinului 

5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu 

Hristos 

6. Legea cea nouă – Fericirile 

Dumnezeu 

3. Biserica, locaş de închinare 

4. Răbdare şi încredere în 

Dumnezeu – Dreptul Iov 
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