
 

 

 

  

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “DUMITRU STĂNILOAE” BRAŞOV 

Str. Egalitatii, nr 27, tel/fax 0268514716,  

e-mail : sem_teol_ds@yahoo.com 

ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A, 

TEOLOGIE ORTODOXĂ 

extras din anexa nr. 1 la Ordinul MEC nr. 4.317/ 2020 prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al 

organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, pentru 

modificarea și completarea OMEN nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare. 

LOCURI PENTRU CLASA A IX-A, ANUL ȘCOLAR 2020-2021: 

 specializarea Teologie ortodoxă, - 28 locuri 

 Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile teologice, fete și băieți, absolvenți de 

gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învățământul 

gimnazial ; 

GRAFICUL ÎNSCRIERII CANDIDAȚILOR ȘI SUSȚINERII PROBELOR: 

      02 – 05 iunie 2020 – înscrierea  pentru probele de aptitudini,  

     11  iunie 2020 – desfășurarea interviului / proba orală (conform procedurii ) 

      12 iunie 2020 – comunicarea rezultatelor, depunerea contesataţiilor la probele de aptitudini; 

    12 iunie 202- afişarea rezultatelor finale  

Notă: Documentele vor fi completate, scanate și trimise la adresa de e-

mail: sem_teol_ds@yahoo.com sau se vor depune la secretariatul școlii  între orele 09.00-15.00 

pe Str. Egalitatii, nr 27, tel/fax 0268514716. Informații se pot obține și la tel. 0761784325.. 

PROBELE DE APTITUDINI : 

 Interviul/colocviul/proba orală, evaluate cu calificativul admis/ respins: 

a) verificarea dicției prin : rostirea unei rugăciuni/ poezii, la alegerea candidatului ; 
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b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic ; 

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului 

Proba de verificare a cunoștințelor religioase  constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a 

mediei anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII.       

Media minimă trebuie să fie minimum 7 (șapte). 

Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). 

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 OMEN nr. 

4948/2019 cu modificările și completările ulterioare. 

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE: 

- Anexa la fişa de înscriere eliberată de către unitatea școlară unde elevul finalizează clasa a VIII-a, în 

original; 

- Certificat de naştere, copie; 

- Fişa medicală în original,completată doar la medicul de familie  

- Declarația candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință  Regulamentul intern al unității 

școlare și că sunt de acord să-l respecte;  

- Adeverință/ Certificat de botez ortodox, copie ; 

- Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh, în original; 

-  Binecuvântarea chiriarhului (care se va obține de către școală de la Arhiepiscopia Sibiului pentru toți 

candidații); 

- Adeverința, în original, eliberată de școala gimnazială care să cuprindă 

 mediile anuale pentru clasele a V, VI, VII și a VIII-a și calculul mediei generale la Religie  

 mediile anuale pentru clasele a V, VI, VII și a VIII-a și calculul mediei generale la Purtare 


