
 

 

        

 

 

 

 

 

 

GRAFIC ADMITERE 2022-2023 

Probele de aptitudini 

 

 

DATA 

LIMITĂ/ 

PERIOADA  

EVENIMENTUL 

11 – 13 mai 

2022 

Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru 

elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de 

aptitudini 

16 – 17 mai 

2022 

Înscrierea pentru probele de aptitudini 

18 – 20 mai 

2022 

Desfășurarea probelor de aptitudini 

23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea 

contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi 

metodologice privind contestarea prob 

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la 

probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic și în 

scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a listei candidaților declarați admiși la probele de 

aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică 

centralizată 

  

  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

SEMINARUL  TEOLOGIC  ORTODOX 

“SFÂNTUL  GRIGORIE TEOLOGUL” 

CRAIOVA       

Strada  COŞUNA  Nr.17  Cod:   200819 

Telefon /  Fax:  0251/463966 

E-mail :  teologiccv2004@yahoo.com 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

PROBELE DE APTITUDINI 

 

 

I. Interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins, ce constă în: 

a. verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; 

b. motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic; 

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

candidatului. 

 

II. Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) ce constă în: 

a. lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie - pentru admiterea la profilul 

teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe. Subiectele pentru proba scrisă se 

elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele şcolare de religie, clasele a V-

a - a VIII-a, anume : 

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a; 

2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a; 

3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a; 

4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a; 

5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a; 

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a; 

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii  – clasa a VIII-a. 
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