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Interviul. Va avea loc la sediul unității de învățământ în data de 18 mai, 2022 începând cu orele 

12 . Fiecare candidat va fi însoțit de către unul dintre părinți.  

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. 

 

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). 

 

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

 

 Rezultatele finale pentru elevii admiși la clasa de Teologie Baptistă 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. 

Confirmarea locului de va face în data de 1 iulie 2022 la numărul de telefon 0255/213254 sau la 

adresa de mail ltb@resitabaptista.ro. 
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