
 

 

Informare privind Admiterea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2022-2023 

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

I. O clasă de profil Real, specializarea Matematică – Informatică – unde admiterea se va desfășura 

prin repartizarea computerizată a elevilor, în limita a 26 de locuri.  

II. O clasă de profil Teologic, specializarea Teologie Baptistă – Intensiv Engleză – unde admiterea se 

va desfășura printr-o procedură separată, care necesită participarea la proba de aptitudini (interviu), probă 

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 Baptistă– Intensiv Engleză este 

necesară parcurgerea etapelor descrise mai jos: 

1. Înscrierea. Părinții elevilor din alte școli, interesați de înscrierea copiilor în clasa a IX-a, vor depune 

la secretariatul școlii dosarul pentru participarea la probele de aptitudini în perioada 16-17 mai 2022.  
 

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: * 

 Cererea tip (se găsește pe ltbe.ro) 

 Anexa la fișa de înscriere;  

 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.  

 

2. Interviul. Va avea loc la sediul unității de învățământ, conform unei programări. Fiecare candidat va 

fi însoțit de către unul dintre părinți. Planificarea datei/orei va fi afișată la avizier și pe pagina electronică 

www.ltbe.ro, marți, 17.05.2022. Proba de interviu se va desfășura în corpul B, et I. Rezultatele interviului vor 

fi evaluate cu ajutorul calificativului Admis/Respins și vor fi comunicate în data de 23 mai 2022. Această 

probă nu poate fi contestată. 

 

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).  

 

4. Media finală de admitere (MFA) pentru profilul Teologie Baptistă - 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 Baptistă – 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.  

* Absolvenții claselor a VIII-a de la Liceul Teologc Baptist Emanuel nu vor depune dosarul pentru înscriere la probele 

de aptitudini. Ei vor fi înscriși de către compartimentul secretariat, în baza listei întocmite de către diriginți.  
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