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PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, PENTRU ANUL
ȘCOLAR 2022/2023
I.

PROBELE DE APTITUDINI

În perioada 16-17 mai 2022 va avea loc înscrierea pentru susținerea probelor de aptitudini pentru
admiterea în anul școlar 2022/2023 în clasele a IX-a cu profil pedagogic, sportiv, artistic și teologic.
Înscrierea la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, sportiv, artistic și teologic se efectuează
în următoarele centre:


COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ”ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA - profil pedagogic –
învățător-educatoare și educator-puericultor pentru Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan
Velovan” Craiova;



LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIŞCU” CRAIOVA - profil sportiv: scrimă,
atletism, volei, fotbal, handbal, baschet, tenis de masă pentru:
Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trişcu”– scrimă, atletism;
Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Craiova – volei;
Liceul Tehnologic Auto Craiova – fotbal;
Liceul Energetic Craiova – fotbal, handbal, baschet, tenis de masă;
Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate Craiova - fotbal, handbal, baschet.

o
o
o
o
o

 LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA - profil muzică şi arte vizuale pentru:
o Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova;



SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SF. GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA - profil teologic teologie ortodoxă.
LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA - profil teologic – teologie adventistă.

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, cu datele personale (nume, inițiala
tatălui, prenumele, CNP-ul, școala și județul de proveniență),anexele fișelor de înscriere ale
absolvenților clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a
cunoștințelor de limba modernă. Anexele fișelor se eliberează solicitanților în perioada 11-13 mai
2022, pentru a le permite înscrierea la aceste probe.
Probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, sportiv, artistic și teologic se desfășoară în
perioada 18-20 mai 2022, în următoarele centre:
Nr. crt.

1

Locația unde se vor susține probele de
aptitudini

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
”ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA

Profil

pedagogic

Proba

Data / ora

Aptitudini muzicale

18.05.2022, ora 1200

Interviu

18.05.2022, ora 1230

Aptitudini artistice

19.05. 2022, ora 1200

Aptitudini fizice

20.05. 2022, ora 1200

Nr. crt.

Locația unde se vor susține probele de
aptitudini

Profil

Proba
Muzică
Secția instrumentalăProba I și Proba II

Data / ora
18.05. 2022,
începând cu ora 1000

Secția artă vocalăProba I și Proba II

2

LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU”
CRAIOVA

artistic

Muzică
Secția instrumentală
-Proba III

19.05.2022,
începând cu ora 1000

Secția artă vocalăProba III

3

4

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SF.
GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA

Arte vizuale- Proba I

18.05.2022,
interval orar 1000 -1500

Arte vizuale- Proba II

19.05.2022,
interval orar 1000 -1500

TeologicTeologie
adventistă

Interviu

19.05.2022, ora 900

proba scrisă

19.05.2022, ora 1100

TeologicTeologie
ortodoxă

proba orală
proba scrisă

5

BAZA SPORTIVĂ „GICĂ POPESCU”
CRAIOVA

sportiv

pentru fotbal

6

COLEGIUL NAȚIONAL “NICOLAE
TITULESCU” CRAIOVA

sportiv

pentru volei

7

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
”PETRACHE TRIŞCU” CRAIOVA

sportiv

pentru scrimă

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR
8

9

(str. Gh. Doja nr. 1)

sportiv

18.05.2022,
începând cu ora 1000
19.05.2022, ora 1000
19.05.2022, ora 800
18.05.2022, ora 1200
18.05.2022, ora 1100

pentru handbal

19.05.2022, ora 0900

pentru baschet

19.05.2022, ora 1000

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR (str.N.Titulescu
nr. 22 A)

sportiv

pentru tenis de masă

STADIONUL DE ATLETISM „NICOLAE
MĂRĂȘESCU” CRAIOVA

sportiv

pentru atletism

19.05.2022, ora 1000
18.05.2022, ora 0800

ATENTIE!
Secretariatele unităților de învățământ, pentru elevii care solicită eliberarea anexei la fișa de înscriere
pentru profilul vocațional-sportiv, vor completa și transmite centrului de înscriere ANEXA-Tabel
centralizator al fișelor eliberate elevilor care participă la probelele de aptitudini-profil vocaționalsportiv, pentru admiterea în anul școlar 2022-2023 în clasele a IX-a (atașată prezentei note), atât în
format letric, cât și în format editabil-EXCEL.

II.

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

Candidații care optează pentru clasele cu predare în mod bilingv se vor înscrie la
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova în perioada 16-17 mai 2022 și vor susține
probele de verificare a cunoștințelor la limbile moderne în perioada 18-20 mai 2022, după cum
urmează:

Denumirea unității de învățământ

1. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova

Data / ora

Limba modernă

19.05.2022, ora 830 - 930 proba scrisă
Engleză (EN)

2. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Craiova

19.05.2022, începând cu ora 1000 proba orală

3. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Craiova

20.05.2022, ora 830 - 930 proba scrisă
Franceză (FR)

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova

4. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Craiova

20.05.2022, începând cu ora 1000 proba orală
18.05.2022, ora 830 - 930 proba scrisă
Spaniolă (SP)

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova

5. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova

18.05.2022, începând cu ora 1000 proba orală
18.05.2022, ora 1000 - 1100 proba scrisă
18.05.2022, începând cu ora 1130 proba orală

Germană (GR)

În conformitate cu art.5 din O.M.E. nr. 5150/2021:
Alin.3 „Candidații care, pe parcursul învățământului gimnazial, promovează examene cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în
regim bilingv”.
Alin. 4. „Recunoașterea şi echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi
moderne în regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obținută validează un nivel
de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de

referinţă pentru limbi. În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea
certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrează examenul, se poate recunoaşte
şi echivala şi adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia respectivă, însoţită de fişa rezultatelor
obţinute”.
Alin.5. „Se recunosc şi se echivalează numai rezultatele obţinute pentru limbile moderne la
examenele menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea
competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a
competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internaţională studiată pe parcursul învăţământului
liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea, se recunosc şi se
echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică egal sau
superior nivelului A2, organizate de instituţiile prevăzute în lista menţionată, numai pentru limba
modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă”.
Alin. 6 „Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform
prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv”.
Alin.7 „Candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau
mențiune la etapa naţională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obținute la
olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi
moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obţinut distincţia respectivă”.
Anexele fișelor de înscriere se eliberează de către unitatea de proveniență în perioada 11-13 mai 2022,
atât candidaților care solicită susținerea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cât și
candidaților care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu
recunoaștere internațională, cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea
în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.
În perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023,
candidații(atât cei care susțin proba, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate
rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice) preiau de la unitățile școlare de proveniență și depun la centrul de examen anexele la fișa
de înscriere.
Ulterior afișării rezultatelor, candidații(atât cei care susțin proba, cât și cei cărora le-au fost le-au
fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională
pentru certificarea competențelor lingvistice) ridică de la centrul de examen și depun la unitățile
școlare de proveniență anexele la fișa de înscriere.
ATENȚIE!
Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute de către elevii din clasa a VIII-a la examenele cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice, precum și a rezultatelor
obținute la olimpiadele naționale, se realizează de către Comisia de recunoaștere și echivalare a
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine și a rezultatelor obținute la olimpiadele naționale cu
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a
unei limbi moderne în regim bilingv, comisie constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ,
numită în continuare comisia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor.

Atribuțiile Comisiei de la nivelul unității de învățământ sunt precizate în PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv din cadrul admiterii
în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, Cod: PO-ISJ-DJ-85, publicată pe site-ul ISJ
Dolj (www.isjdolj.ro), secțiunea Examene-Admitere.
Prevederile prezentei note vor fi aduse la cunoștință tuturor elevilor clasei a VIII-a, a
părinților sau susținătorilor legali ai acestora și va fi afișată la avizierul fiecărei unități cu
învățământ gimnazial.

Președinte Comisia Județeană de Admitere,
Inspector Școlar General Adjunct,
Prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE

Membri comisie,
Inspector Școlar,
Prof. Sorin Petre FIRA

Consilier,
Ec. Liana Alina TUDOR

