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Nr. 2162/ 06.05.2022 

 
Informare 

 
cu privire la Admiterea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2022-2023, 

la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu 
 
 

Pentru anul școlar 2022-2023, școala noastră propune două clase a IX-a, după cum 
urmează: 

I. Clasa de Profil Real, Specializarea Matematică – Informatică – unde admiterea se va 
desfășura prin repartizarea computerizată a elevilor, în limita a 26 de locuri. 

II. Clasa de Profil Teologic, Specializarea Teologie – Intensiv Engleză – unde admiterea se 
va desfășura printr-o procedură separată, care necesită participarea la probele de 
aptitudini, probe care se desfășoară anterior Evaluării Naționale și Admiterii propriu-zise, 
în limita a 24 de locuri.  

 
Pentru admiterea în clasa de Profil Teologic, Specializarea Teologie – Intensiv Engleză 

este necesară parcurgerea etapelor descrise mai jos. 
 

1.  Părinții elevilor din alte școli, interesați de înscrierea copiilor în clasa a IX-a, sunt rugați să 
comunice telefonic secretariatului intenția de înscriere la numărul de telefon 0359/410518 și să 
depună dosarul pentru participarea la probele de aptitudini în perioada 16-17 mai 2022.  

Depunerea dosarelor pentru participarea la proba de aptitudini se face la secretariatul 
școlii.  
 Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: 

ü Anexa la fișa de înscriere; 
ü Certificat de naștere (copie); 
ü Fișa medicală (copie); 
ü Adeverință în care să fie menționate mediile claselor V-VIII (clasa a VIII-a numai pentru 

semestrul I) la disciplinele Limba Engleză, Religie și Purtare.  
Observație: 
 * Absolvenții claselor a VIII-a de la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu nu vor depune 
dosarul pentru înscriere la probele de aptitudini. Ei vor fi înscriși de către secretariat, în baza listei 
întocmite de către diriginți.  
 
2.  Interviul va avea loc la sediul unității de învățământ, în data de 20 mai 2022, conform unei 
programări. Secretariatul va comunica fiecărui candidat în parte ora exactă. Rezultatele interviului 
vor fi evaluate cu ajutorul calificativului Admis/ Respins și vor fi comunicate în data de 23 mai 
2022. 
 
3.  Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea cu două 
zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-
VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini 
(APT). Pentru promovare, media la probele de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie 
trebuie să fie de minimum 7 (șapte). 
 Observație:  

În situația în care unul dintre candidați nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor 
V-VIII și, în consecință, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe 
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clase, acesta va susține o probă scrisă de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (la cultul 
greco-catolic). În această situație, subiectele pentru această probă se elaborează din Programa 
școlară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 120 minute.  

 
 

4.  Media finală de admitere (MFA) pentru profilul Teologie - Intensiv Engleză se calculează 
astfel:   
 
               MFA = (APT + MA) / 2  
 
Unde:    
- MFA = media finală de admitere; 
- APT = nota finală la probele de aptitudini; 
- MA = media de admitere. 
 
 

  
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN 

 
Unde:    
- MA = media de admitere; 
- ABS = media generală de absolvire a claselor 
V – VIII; 
- EN = media generală obținută la Evaluarea 
Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. 
 

5.  Rezultatele finale pentru elevii admiși la clasa de Teologie – Intensiv Engleză vor fi 
transmise conform Calendarului admiterii, după publicarea rezultatelor Evaluării Naționale și 
înainte de completarea codurilor necesare repartizării computerizate. Astfel, elevii declarați 
admiși la acest profil și care confirmă locul obținut, nu mai participă la repartizarea 
computerizată. 
  
 

Pentru orice alte informații, vă stăm la dispoziție! 
 Vă dorim mult succes! 
 
                                                                     
                                                                                      Director, 
                                                                                          Prof. Nica Antonia 
 


