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INFORMAȚII PRIVIND EXAMENUL DE ADMITERE - 2022
LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „BETEL”
Etapele de admitere propuse sunt următoarele:
•
•
•

Proba de aptitudini constă într-un interviu al candidatului cu membrii comisiei,
evaluat prin calificativ admis-respins.
Rezultatele probei de aptitudini și rezultatele finale ale admiterii vor fi afișate
pe pagina web a liceului (www.ltpbetel.ro);
Media finală de admitere va fi media de admitere din fișa de înscriere, cu care
candidatul se prezintă la înscriere; admiterea se face în ordinea descrescătoare
a mediilor de admitere, în limita locurilor aprobate, conform metodologiei în
vigoare.
PENTRU PROBE DE APTITUDINI

Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ din
Cultul Creștin Penticostal, graficul admiterii si alte informații legate de aceasta vor fi
anunțate pe pagina web.
Dosarul de înscriere va fi depus direct la secretariat, în perioada prevăzută în
graficul admiterii.
Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Liceul Teologic Penticostal “Betel”
absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din
învățământul gimnazial.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
1) anexa la fișa de înscriere;
2) adeverință cu media la purtare;*
3) adeverință cu media la religie*;
4) declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat
cunoştinţă de Regulamentul Intern al Liceului Teologic Penticostal „Betel” şi
că sunt de acord să îl respecte. (se găsește pe site-ul liceului:
www.ltpbetel.ro)
* medial la purtare și la religie pot fi pe aceeași adeverință!
În cadrul probei de aptitudini pentru admitere, candidații vor susține
următoarele două probe:
a) un interviu (pe baza unei programări în funcție de numărul de candidați
înscriși), evaluat cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

•
•

a) Interviul constă în:
verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic;
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b) 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). Media minimă la proba de
verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7
(șapte).
NOTĂ: 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 clase, acesta va susține o probă orală de verificare a
cunoștințelor la disciplina religie. Durata probei orale va fi de 20 minute.
Bibliografie:
1. Fericirile – Matei cap.5: 1-12
2. Cele 10 porunci – Exod cap. 20: 1-17
3. A doua venire a Domnului – Matei cap. 24 - 25
Graficul desfășurării probelor de aptitudini:
11 -13 mai 2022 – eliberarea / transmiterea anexelor fișelor de înscriere
pentru elevii sau absolvenții care doresc să particiep la probele de aptitudine.
16-17 mai 2022: înscrierea elevilor pentru probele de aptitudini.
Notă: Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial eliberează anexa la
fișa de înscriere, precum și o adeverință în care se va preciza media generală a
claselor V-VIII la disciplina religie (calculată cu două zecimale, fără rotunjire) și mediile
anuale din claselor V-VIII, la purtare.
Proba de interviu
19 mai 2022 (pe baza unei programări):
• interviu
➢ ora11:00 – pentru elevii din LTP Betel
➢ ora 13:00 – pentru elevii externi
• probă de verificare a cunoștințelor religioase pentru cei care nu au făcut
religie în clasele V-VIII (între orele 13:00 – 15:00)
23 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini!
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