
Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici“  

Str. Dr. Ioan Suciu Nr. 3-19  Cod 310177    

Tel. 0257 – 250751  E-mail: secretariat@ltb-arad.ro     

  

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL  

CLASA a V-a   2022 – 2023 
 

Plan de școlarizare 2022-2023:          4 clase – 104 locuri 

1 clasă 
cu predare intensivă a limbii engleze 

26 locuri 

3 clase  
învățământ de masă / tradițional  

78 locuri 
Perioadă de înscrieri:  

11 – 17 mai 2022 
Perioadă de înscrieri, pe locurile rămase libere:  

11 – 27 mai 2022 

Admitere:  
Test de competență lingvistică la lb. engleză 

pentru TOȚI elevii înscriși,  
indiferent de școala de proveniență 

 

Proba orală și scrisă: 9 iunie 2022 

Admitere: 
Test de departajare la lb. română și matematică 

pentru elevii înscriși de la alte școli decât       
Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad  

 

Probă scrisă: 20 iunie 2022 
 

 

ÎNSCRIEREA ȘI ADMITEREA  

la clasa cu predare în regim intensiv a limbii engleze  
(conform OME nr. 3.609 din 20.04.2022 pentru modificarea și completarea anexei la OMEN nr. 4.797/2017 privind Regulamentul-cadru 

de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ 

preuniversitar și conform Procedurii operaționale PO-013-11/10.05.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Arad privind organizarea și 

desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de 

circulație internațională) 
 

Calendarul înscrierilor 

ETAPA 1 DE ÎNSCRIERE 

          Înscrierea candidaților pentru admiterea în clasa a V-a de engleză intensiv se face de către părintele/tutorele/ 

reprezentantul legal al elevului, prin completarea unei cereri de înscriere (ANEXA 2), la secretariatul Liceului Teologic 

Baptist „Alexa Popovici” Arad. 

          Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, au promovat examene de competență lingvistică în limba engleză, la un 

nivel egal sau superior nivelului A1 din CECRL, pot solicita echivalarea și recunoașterea acestora. În acest caz, părintele/ 

tutorele/reprezentantul legal depune, cu prilejul înscrierii candidatului, și o cerere de recunoaștere și echivalare     

(ANEXA 3), însoțită de o copie „conform cu originalul” a certificatului/diplomei obținute. 
 

Perioada: 11 – 17.05.2022, între orele 9.00 – 14.00 (luni – vineri) 
Înscrierile se fac la sediul din Str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad.  

          Membrii comisiei din unitatea de învățământ centralizează cererile înregistrate, verifică diplomele/certificatele 

depuse și realizează echivalarea/recunoașterea acestora. 

          Certificatele/diplomele care atestă obținerea scorului minim prevăzut pentru recunoaștere și echivalare sau 

promovarea examenului respectiv sunt echivalate cu nota 10. Se consideră promovat examenul Cambridge (Movers, 

Flyers) cu minim 11 scuturi: 4 scuturi la două competențe și 3 scuturi la o competență. 

         Pentru certificatele pe care este menționat termenul de valabilitate, comisia verifică dacă data la care se finalizează 

testul de admitere se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomă. 

         La avizierul școlii se afișează lista cu elevii care și-au exprimat opțiunea pentru înscrierea la clasa a V-a de engleză 

intensiv și DACĂ în cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad se susține sau nu testul de limbă engleză. 
 

Termen: 18.05.2022, ora 14.00 
 



ETAPA 1 DE CONFIRMARE A LOCURILOR 

         În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasa cu predare intensivă a limbii engleze din cadrul 

Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad este mai mare decât numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare 

(26 locuri), TOȚI ELEVII susțin testul pentru evaluarea nivelului de competență lingvistică. 
 

Dacă numărul elevilor este mai mic sau egal cu numărul de locuri , aceștia nu mai susțin testul de competențe lingvistice. 

În acest caz, părintele/tutorele/reprezentantul legal este obligat să confirme opțiunea exprimată, completând o 

declarație la nivelul unității de învățământ alese (ANEXA 4). În cazul neconfirmării opțiunii, elevul pierde posibilitatea de 

a fi admis la clasa cu predare intensivă a limbii engleze din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad. 
 

Termen: 19 – 20.05.2022, ora 16.00 
Declarația de confirmare a opțiunii se depune la sediul unității de învățământ. În situații excepționale, poate fi trimisă pe adresa de 
e-mail a școlii (secretariat@ltb-arad.ro), semnată, scanată, în format PDF, în termenul prevăzut, cu solicitarea confirmării primirii. 

ETAPA 2 DE ÎNSCRIERE 

        Dacă numărul elevilor înscriși la clasa cu predare intensivă a limbii engleze depășește numărul de locuri, TOȚI elevii 

susțin testul de competențe lingvistice. În acest caz, părintele/tutorele/reprezentantul legal va completa o cerere de 

înscriere pentru susținerea testului (ANEXA 5), cerere în care se va menționa unitatea școlară aleasă pentru susținerea 

testului (Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad), precum și eventualele opțiuni/alte unități școlare unde numărul 

elevilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri la clasa a V-a intensiv engleză. Cererea se depune la secretariatul 

Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad. 

Termen: 24 – 25.05.2022, ora 16.00 
 

SUSȚINEREA TESTULUI 

Data susținerii testului: 09.06.2022 

• Proba scrisă: 9.00 – 10.00 

• Proba orală: de la ora 10.30 
Locul de desfășurare: sediul învățământului primar al Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad 

Str. Dorobanților nr. 23-25 (cartier Pârneava, Biserica Baptistă „Dragostea” Arad) 
 

REZULTATE  

          Notele primite în urma testării se afișează anonimizat, în ordine descrescătoare, la sediul Liceului Teologic Baptist 
„Alexa Popovici” Arad și pe site-ul școlii. 

Data afișării rezultatelor: 14.06.2022, ora 10.00 
 

CONTESTAȚII 

         La proba orală nu se admit contestații. 
         La proba scrisă, eventualele contestații se depun la secretariatul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad. 

Perioada depunerii contestațiilor: 14.06.2022, între orele 10.00 – 12.00 
Soluționarea contestațiilor: 15.06.2022, ora 14.00 

 

AFIȘAREA REZULTATELOR DUPĂ CONTESTAȚII 

         Afișarea rezultatelor se face după primirea de la ISJ Arad a tabelului cu toți elevii care au susținut testul și și-au 
exprimat opțiunea pentru Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad. 

Data afișării rezultatelor: 15.06.2022 
 

ETAPA 1 DE CONFIRMARE A LOCURILOR 

        După susținerea testului, soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, începe etapa a 2-a de confirmare 
a locurilor. 
        Dacă un elev și-a exprimat mai multe opțiuni și, după susținerea testului și afișarea notei, a fost admis la una sau 
mai multe opțiuni, va trebui să confirme doar o opțiune, renunțând automat la celelalte.  
        În acest caz, părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului este obligat să confirme opțiunea exprimată, 
completând o declarație la nivelul unității de învățământ alese (ANEXA 4). În cazul neconfirmării opțiunii, elevul își pierde 
locul la clasa cu engleză intensiv pentru care și-a exprimat opțiunea. Locul rămas liber poate fi ocupat de următorul elev 
în ordinea descrescătoare a notei. 

Termen: 16 – 17.06.2022, ora 12 

AFIȘAREA LISTELOR FINALE 

        După confirmarea locurilor, conducerea Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad va afișa la loc vizibil și pe 
site-ul școlii rezultatele anonimizate ale testului cu elevii admiși, în ordine descrescătoare. 

Data afișării rezultatelor: 17.06.2022, ora 14.00 
 

 


