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SPECIALIZARE Număr clase Număr elevi 

EDUCATOR - ÎNVĂŢĂTOR 2 56 

EDUCATOR - PUERICULTOR 1 28 

 

 Înscrierea elevilor în clasa a IX-a pentru probele de aptitudini are loc 

în perioada 13 – 14 mai 2019, la Secretariatul Colegiului (corp A, parter). 

  

 Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:  

a)  O folie de plastic; 

b)  Cerere de înscriere (se obţine de la Secretariatul Colegiului – corp A, 

parter); 

c)  Anexa la fişa de înscriere eliberată de Şcoala Gimnazială de la care 

provine candidatul; 

d)  Adeverinţă din care să rezulte media la purtare pentru clasa a VII-a (an 

şcolar 2017 – 2018) şi pentru clasa a VIII-a (an şcolar 2018 – 2019, 

semestrul I); 

Conform art. 27, alin (2) din Ordinul MENCŞ nr. 4742 din 10 august 

2016 – Statutul elevilor – „Elevii care au media la purtare mai mică decât 

9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu 

profil militar, confesional şi pedagogic.” 

e)  Certificat de naştere (copie xerox); 

f) Aviz medical/ Adeverinţă medicală cu specificaţia „apt pentru efort fizic 

şi susţinerea probei de aptitudini fizice în cadrul examenului de 

admitere” – conform art. 14 din Anexa la Ordinul MECTS nr. 3462 din 6 

martie 2012; 

g)  2 coli desen A3 pentru proba de aptitudini artistice. 
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IMPORTANT! 

Elevii vor avea asupra lor, obligatoriu, certificatul de naştere 

sau cartea de identitate (după caz). 

 

 Susţinerea probelor de aptitudini va avea loc după cum 

urmează:  

 MIERCURI, 15.05.2019, ora 830 va avea loc proba 

INTERVIU  

 MIERCURI, 15.05.2019, ora 900 va avea loc proba de 

APTITUDINI MUZICALE 

 

 

 JOI, 16.05.2019, ora 830 prezenţa în săli pentru proba de 

APTITUDINI ARTISTICE  

IMPORTANT! 

 Elevii vor avea la ei următoarele:  

a) culori tempera/ acuarele/ guaşe, paletă, pahar apă, pensule 

(2-3); 

b)  pix, creioane, radieră etc.  

 

 

 VINERI, 17.05.2019, ora 900 se va susține proba de 

APTITUDINI FIZICE (în sala de sport) 

IMPORTANT! 

 Elevii vor purta echipament sportiv. 

 


