
 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR JUDEȚEAN 

H U N E D O A R A  

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

 
 

 

Str. Gh. Baritiu  nr. 2, 330065 - DEVA, jud. HUNEDOARA 

Tel:    +4 (0) 254213315, +4 (0) 254215755 

Fax:   +4 (0) 254215034, +4 (0) 254220911 

inspectorat@isj.hd.edu.ro 
   http://isj.hd.edu.ro 

 
 

06.05.2019 

INFORMAȚII ADMITERE 2019 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI ȘI A CELOR 

LINGVISTICE 

TÂRGUL OFERTELOR EDUCAȚIONALE 

 

 

Calendar probe de aptitudini: 

 

Probele de aptitudini 

8 - 9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii 

care doresc să participe la probe de aptitudini 

13 - 14 mai 2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

15 - 17 mai 2019 Desfăşurarea probelor de aptitudini 

20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi 

metodologice privind contestarea probelor) 

24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.  

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, 

prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată 

 

 

Desfășurarea probelor de aptitudini: 

1. profilul pedagogic 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate 

școlară 
Adresa Telefon Probe de aptitudini 

Data / ora 

susţinerii probei 

1. 

Colegiul Național 

Pedagogic „Regina 

Maria” Deva 

Deva,  

str. Gh. Bariţiu, nr. 

2 

0254216826 

Interviu  

Proba de aptitudini 

muzicale 

Proba de aptitudini 

fizice şi de aptitudini 

artistice 

17.05.2019, 

 ora 8.00 

 

2. profilul artistic: 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate 

şcolară 
Adresa Telefon Probe de aptitudini 

Data / ora 

susţinerii probei 

1. 

Liceul de Arte 

 „Sigismund Toduţă” 

Deva 

Deva,  

str. Titu Maiorescu,  

nr. 30 (clădirea 

fostului Liceu   

„Traian”) 

0354805697 

Proba de percepţie 

vizuală vizuală 

15.05.2019, ora 

10.00 

Proba de creativitate 
16.05.2019, ora 

10.00 

Muzică 
15 și 16.05.2019, 

ora 10.00 
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3. profilul teologic: 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate 

şcolară 
Adresa Telefon Probe de aptitudini 

Data / ora 

susţinerii probei 

1. 

Seminarul Teologic 

Ortodox „Sfânta 

Ecaterina” Prislop 

Haţeg, Silvaşu de 

Sus, Mănăstirea 

Prislop 

0254777502 
Religie, 

scris şi oral 

15 mai 2019,  

ora 9.00 

 

4. profilul sportiv: 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate 

şcolară 
Adresa Telefon Probe de aptitudini 

Data / ora 

susținerii 

probelor 

1. 
Liceul cu Program 

Sportiv „Cetate” Deva 

Deva, 

str. Axente Sever,     

nr. 3 

0254217015 

Atletism, gimnastică 

artistică, gimnastică 

aerobică, mozaic (fotbal, 

lupte libere, judo, karate, 

taekwondo WTF, box, 

baschet, volei, kaiac - 

canoe) 

15-17.05.2019, 

ora 09:00 

 

 

Calendar probe lingvistice 

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

8 - 9 mai 2019 

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii 

care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă 

13 - 14 mai 2019 
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă 
)

 

15 - 17 mai 2019 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

20 mai 2019 

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru 

24 mai 2019 

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 

listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică 

centralizată 

27 - 29 mai 2019 
Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii 

au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

4 iunie 2019 

Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au 

participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă la 

unitățile de învățământ absolvite 

 

                                                           
 (*) Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine 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 circulaţie internaţională pot 

fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 14 mai 2019. 

http://isj.hd.edu.ro/
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Probele de verificare a cunoştinţelor de LIMBĂ MATERNĂ se desfăşoară în următoarele centre: 

Nr. 

crt. 
Limba 

maternă 
Centrul de susţinere a 

probei 
Adresa 

Data/ora 

susţinerii probei 

1. Limba maghiară 
Liceul Teoretic  

„Téglás Gábor” Deva 

Deva, str. Anemonelor, nr. 57A 

0254/228080 

16.05.2019,  

ora 14.00 

2. Limba germană 
Colegiul Național 

„Decebal” Deva 

Deva, str. 1 Decembrie, nr. 22 

0254/212758 

16.05.2019,  

ora 16.00 

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de LIMBĂ MODERNĂ se  desfăşoară în următoarele centre: 

Nr. 

crt. 

Limba 

modernă 

Centrul de susţinere a 

probei 
Adresa 

Data/ora 

susţinerii probei 

1. Limba engleză 
Colegiul Național 

„Decebal” Deva 

Deva, str. 1 Decembrie, nr. 22 

0254/212758 

16.05.2019,  

ora 15.00 

2. Limba engleză 
Colegiul Naţional „Iancu 

de Hunedoara” Hunedoara 

Hunedoara, str. Victoriei,  nr. 12 

0254/713341 

16.05.2019,  

ora 15.00 

3. Limba franceză 
Colegiul Național 

„Decebal” Deva 

Deva, str. 1 Decembrie, nr. 22 

0254/212758 

15.05.2019,  

ora 15.00 

4. Limba germană 
Colegiul Național 

”Decebal” Deva 

Deva, str. 1 Decembrie, nr. 22 

0254/212758 

15.05.2019,  

ora 16.00 

 

IMPORTANT! 

Rezultatele probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sunt valabile doar pentru clasele 

BILINGVE. Pentru clasele de INTENSIV LIMBĂ ENGLEZĂ,  liceele ofertante stabilesc și afișează, 

în timp util, criteriile de selecție a candidaților admiși, pe locurile stabilite, în cazul în care numărul 

acestora este mai mic decât totalul locurilor de la specializarea respectivă. 

 

 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse și 

Asistenţă Educaţională Hunedoara, organizează TÂRGUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE. 

 

Programul manifestării:  

 

DEVA 
Camera de Comerț și Industrie 

Hunedoara 

16-17 mai 2019,  

între orele 10 - 18 

HUNEDOARA Galeriile de Artă Hunedoara 
16 mai 2019,  

între orele 12 - 18 

PETROŞANI 
Biblioteca Universităţii din 

Petroșani 

16 mai 2019,  

între orele 12 - 18 
 

Președintele comisiei județene, 

inspector școlar general adjunct 

prof. dr. MATE MARTA 

http://isj.hd.edu.ro/



