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                     INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN ARAD 
                                Str. Mucius Scaevola nr.9,  Telefon: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46, 

web : www.isjarad.ro            e-mail: inf_arad@isjarad.ro 

Nr. 1146/05.05.2016 

 

ADMITERE 2016 

PRECIZĂRI PRIVIND SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI/ 

PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ  

            Candidaţii care doresc să fie admişi în clasa a IX-a la liceele vocaţionale sau să studieze în 

clase cu predare bilingvă (limba engleză sau limba germană), respectiv cei care doresc să studieze 

în limba maternă trebuie să susţină probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă. 

 Pentru înscrierea candidaţilor la aceste probe, secretariatele unităților de învățământ completează, 

cu datele personale anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să 

participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă. 

Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor, în perioada 19-20 mai 2016. În cazul în care candidatul 

doreşte înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba maternă sau 

modernă, i se va elibera câte o anexă a fişei de înscriere pentru fiecare probă de susţinut.  
 

A. SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI 

 Probele de aptitudini se susţin la următoarele unităţi de învăţământ din municipiul Arad: 

Colegiul Național Preparandia  „Dimitrie Ţichindeal”, Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”, Liceul cu 

Program Sportiv, Liceul Teologic Baptist ”Alexa Popovici”, Liceul Teologic Penticostal, 

Seminarul Teologic Ortodox. 

 

Calendarul desfăşurării probelor de aptitudini: 

 23-24 mai 2016: înscrierea candidaţilor care doresc să susţină probe de aptitudini.  

 Înscrierea (predarea anexei fişei de înscriere) la Colegiul Național Preparandia  „Dimitrie 

Ţichindeal”, Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”, Liceul cu Program Sportiv, se va face 

personal de către candidat (preferabil însoţit de părinte) după un orar stabilit de unitatea de 

învăţământ, ce va fi afişat până la data de 20 mai 2016 

 Înscrierea candidatului pentru celelalte şcoli vocaţionale (Liceul Teologic Baptist 

”Alexa Popovici”, Liceul Teologic Penticostal, Seminarul Teologic Ortodox) se face la 

unitatea şcolară de provenienţă (nu este necesară prezenţa candidatului la şcoala 

solicitată) 
 

 

25-28  mai  2015: desfăşurarea  probelor de aptitudini, conform următoarei programări: 
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DATA: 25 mai 2015 

I. Seminarul Teologic Ortodox Arad 

 ora 8 -  vizita medicală(eliminatorie) . 

 ora 9 - dicţie, ritm, muzică (oral, eliminatorie: admis / respins) 

 ora 11 - proba de verificare a cunoştinţelor religioase (probă scrisă, evaluată cu notă)  

II. Colegiul Național Preparandia  „Dimitrie Ţichindeal”  Arad 

 Proba aptitudini artistice – cu începere de la ora 10 

 Proba de aptitudini muzicale  - cu începere de la ora 12 
30

 

 Interviu (dicţie) – cu începere de la ora 13
00

  

 Proba de aptitudini fizice - cu începere de la ora 13
00

 

 

III. Liceul cu Program Sportiv Arad (Str. Independenţei, Nr. 3) 

 ora 8:30
 _ 

fotbal – terenul Liceului cu Program Sportiv Arad  

 ora 8 – atletism - terenul Liceului cu Program Sportiv Arad  

 ora 9 – handbal –sala LPS Arad 

 ora 10 – baschet- sala LPS Arad 

 ora 9:30 - tenis de masă – Clubul Municipal 

 ora 10 - judo, lupte, karate, haltere – Sala CSS GLORIA 

 ora 10:30 - kaiac, canotaj – Baza CSS GLORIA 

 ora 10:30 – box – Sala Box Tribunal 

 ora 11 – înot – Bazin DELFINUL 

IV. Liceul Teologic Penticostal Arad  

 între orele 10-12  - proba de interviu  

 începând cu ora 12-14 -  proba scrisă 

 

DATA: 26 mai 2016 

I. Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad  

Teatru:  Proba de aptitudini muzicale: 8:00-10:00 

   Proba de dicţie: 9:00-12:00 

Arte plastice: Proba de percepţie vizuală: 8:00 – 13:00 

Proba de creativitate: 14:00-19:00 

Arhitectură:  Proba de percepţie vizuală: 8:00 – 13:00 

Proba de creativitate: 14:00-19:00 

Muzică: Secţia instrumentală: Proba de instrument, recital instrumental: 9:00-13:00 (proba 1 si 2) 

  Proba de teorie: 13:00-14:00 (proba 3) 

   Secţia canto: Proba de interpretare, testarea calităţilor vocale:  11:00 (proba 1 si 2) 

   Proba de aptitudini specifice: 12,00 (proba 3) 

   Secţia teoretică: Auz melodic, Solfegiu, Dicteu melodic :10,00-12,00 

      Instrument: 13:00 
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II. Liceul Teologic Baptist ”Alexa Popovici” Arad 

 între orele 8-11  - proba de aptitudini - interviu 

                 

 Orarul detaliat al organizării probelor de aptitudini va fi afişat la fiecare unitate de 

învăţământ, până,cel târziu în dimineața zilei de 24 mai 2016; 

 30 mai 2016: afişarea rezultatelor în unităţile de învăţământ în care s-au desfăşurat 

probele și depunerea contestaţiilor, dacă metodologia permite acest lucru, 

 31 mai 2016: afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor şi transmiterea la Comisia 

judeţeană de admitere a listei cu candidaţii admişi  după probele de aptitudini.  
 24 iunie 2016  Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional 

a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea 

candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați. Transmiterea de către 

comisiile de admitere județene către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe 

de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați. 

 7 iulie 2016: ISJ Arad transmite baza de date (rezultatele de la Evaluarea Naţională, 

respectiv datele necesare calculului mediilor de admitere), până la ora 10:00; calculul 

mediilor de admitere şi întocmirea listelor candidaţilor admişi, până la orele 12:00; 

afişarea listelor candidaţilor admişi, până la orele 12:00 

 8 iulie 2016:  validarea, de către Comisia judeţeană de admitere, a listei candidaţilor 

admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini. 

 11 iulie 2016: ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere de către candidaţii 

care nu au fost admişi la clasele pentru  care au susţinut probe de aptitudini. 

 

 

 

B. SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A  CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ 

MODERNĂ SAU MATERNĂ 

 

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă este 

organizată în următoarele unităţi de învăţământ: 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă:  

 

 Limba engleză : Colegiul Naţional „ Vasile Goldiş” Arad ( Calea Victoriei nr. 1-3, respectiv 

Str. Şt. A. Doinaş) şi Şcoala Gimnazială “ Aron Cotruş” ( Str. Petru Rareş, Nr. 20) 

 Limba germană: Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn”Arad (Str. Posada, Nr.19) 

 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă:  

 Limba germană: Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn”Arad (Str. Posada, Nr.19) 

 Limba maghiară: Colegiul "Csiky  Gergely" Arad ( Str. I. Calvin, Nr. 22) 

 Limba slovacă: Grup Şcolar „J. G. Tajovsky” Nădlac 

 

Calendarul desfăşurării probelor de verificare a  cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă: 

 23-24 mai 2016: înscrierea candidaţilor care doresc să susţină probe de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se face  la  şcoala  de provenienţă, urmând ca 

anexele fişelor de înscriere să se transmită şcolilor unde se organizează evaluarea (ISJ Arad 
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va prelua anexele fişelor de înscriere în data de 26.05.2016 până la orele 12:00 şi le va preda 

şcolilor în cauză) 

 

 Repartizarea elevilor participanţi la proba de limbă engleză în cele 2 centre de 

evaluare se va realiza de către ISJ Arad. 

 

 

 27 mai 2016: desfăşurarea  probelor de verificare a cunoştinţelor de maternă și limba 

germană modernă , conform următoarei programări: 

  

Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn”Arad  -  limba germană modernă  

                                                                         - limba germană maternă      

   - între orele 13.00-14.00 -  proba scrisă 

                         - începând cu ora 14.30  – proba orală               

Grup Şcolar „J. G. Tajovsky” Nădlac - limba slovacă maternă    

                 - începând cu ora 13.00 

Grup Scolar "C. Gergely" Arad  - limba maghiară maternă      

                          - începând cu ora 13.00 

 

 28 mai 2016: desfăşurarea  probelor de verificare a cunoştinţelor limba engleză modernă , 

conform următoarei programări: 

  

 

Colegiul Naţional „ Vasile Goldiş” Arad,  Şcoala Gimnazială „ Aron Cotruş” Arad – limba engleză 

modernă 

- între orele 10 -11 -  proba scrisă 

- începând cu ora 12 – proba orală 

 

 30 mai 2016: - afişarea rezultatelor (ora 8), în unităţile de învăţământ în care s-au 

desfăşurat probele şi pe FORUM-ul/pagina web a ISJ; depunerea contestaţiilor, dacă 

metodologia permite acest lucru;  

         - contestaţiile vor fi depuse între orele 8 - 12 la unitățile școlare unde s-a 

susținut proba 

 31mai 2016      

 afişarea rezultatelor finale  în unităţile de învăţământ unde s-au desfăşurat probele şi pe 

FORUM-ul/pagina web a ISJ şi transmiterea tabelului cu rezultatele la Comisia judeţeană 

de admitere. 

 1-2 iunie 2016: secretariatele unităţilor de învăţământ unde s-au susţinut probele de limbă 

modernă sau maternă completează anexele la fişa de înscriere şi le depun la ISJ Arad, de 

unde unitățile de învățământ de proveniență le vor ridica. 

         

Notă privind proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Anexa 4, articolul 8.  

 

a) Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare 

intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de 

limbă. 

b) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a 

candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, 
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menţionată la lit. a), mai rămân locuri libere , unităţile de învăţământ respective 

organizează o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. 

 

c) Conform OM nr. 4432/29.08.2014, art.4(4), în cadrul probelor de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele a IX-a cu program bilingv de 

predare a unei limbi moderne de circulație internațională, se recunosc și se echivalează rezultatele 

obținute la examenele menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru 

certificarea competențelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute și echivalate cu 

proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație înternațională studiată 

pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul 

respectiv, sau un examen de nivel A2 echivalent, organizat de instituțiile prevăzute în lista 

menționată.  

 

Rezultatele procedurii de recunoaștere  și echivalare vor fi comunicate de Comisiile constituite în acest 

scop la nivelul unităților de învățământ, centrelor care vor organiza proba de verificare a cunoștințelor de 

limbă modeernă pentru admiterea în anul școlar 2015-2016. Rezultatele finale se vor transmite unităților 

de învățământ.  

 

 

Inspector Şcolar General, 

prof. Claudius Mladin                                                       Preşedintele Comisiei Judeţene de Admitere, 

                              Inspector Şcolar General Adjunct, 

                         prof. Nicolae Pellegrini 


