
Nr. 

crt.
Activitatea

Perioada / 

Termen limită
Ziua Ora

1
Eliberarea Anexelor la Fișa de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc 

să se înscrie la probele de aptitudini
11 - 13 mai 2022

Miercuri-

Vineri
9-14

2 Înscrierea candidaților pentru proba de aptitudini - interviu,  profil teologic 16-17 mai 2022 Luni - Marți 9-15

4 Desfășurarea probei de aptitudini (interviu) profil teologic 19 mai 2022 Joi
13-

19:30

5 Afișarea rezultatelor la interviu 23 mai 2022 Luni  9:00

6 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 3 iunie 2022 Vineri -

7 Evaluare națională Limba și literatura română 14 iunie 2022 Marţi -

8 Evaluare națională Matematică 16 iunie 2022 Joi -

9 Afișarea rezultatelor la Evaluarea națională 23 iunie 2022 Joi 14

Joi 16-19

Vineri 8-12

11 Afișarea rezultatelor după contestații la Evaluarea națională 30  iunie 2022 Joi -

12

Confirmarea/renunțarea la locul de la profilul teologic (prin completarea și 

semnarea unui document) (acest lucru se va face la toate școlile unde au fost admiși 

elevii la proba de aptitudini)

24 - 30 iunie 9-14

13

Afişarea listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea, de către secretariat, a fişelor de înscriere cu  numele/codul unităţii de 

învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu 

mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din 

clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a. 

1 iulie 2022 Vineri -

14 Validarea și afișarea listei candidaților admiși la profilul teologic (părinte și elev) 1 iulie 2022 Vineri -

15
Ridicarea Fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la 

profilul teologic
4 iulie 2022 Luni 9-14

16
Completarea opțiunilor în Fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a 

și de către părinții acestora asistați de diriginții claselor a VIII-a (părinte și elev)
4-11 iulie 2022 Luni-Luni 9-14

17 Introducerea în baza de date computerizată a opțiunilor din fișele de înscriere 4-11  iulie 2022 Luni-Luni -

18

Verificarea corectitudinii introducerii datelor cuprinse în Fișele de înscriere, de 

către părinți și candidați, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și 

listarea Fișelor corectate din calculator

4-11  iulie 2022 Luni-Luni 9-14

19 Afișarea listei candidaților repartizați la clasa de matematică-informatică 14  iulie 2022 Joi -

20 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi 15-20 iulie 2022
Vineri-

Miercuri
-

Calendar admitere clasa a IX-a 2022-2023

Liceul Teologic Baptist „Emanuel“

Depunerea contestaţiilor10 23-24 iunie 2022


