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,,Nu vom avea şcoli bune săteşti decât cu condiţiunea de a avea  
mai întâi învăţători capabili şi la înălţimea chemării lor”.    Dimitrie Gusti, 1867                                             
 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
ANUL ȘCOLAR 2016-2017 

 

                                    ADMITERE LICEU 2016 

 Profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare 

                                               2 CLASE, 56 DE LOCURI  

Acum poți beneficia GRATUIT de consultații pentru admitere la profilul 

pedagogic, incepand cu prima sambata din luna martie, ora 09.00. 

Sunați la nr. de telefon 0248506005 sau 0723203772 , pentru a stabili împreună 

orarul! 
 

 Probele de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2016 – 2017 la specializarea 

invatatori-educatoare, se vor desfăşura la Colegiul Naţional Pedagogic ,,Carol I”, în 

perioda 25-28 mai 2016. 

 interviu  

 muzica; 

 desen  

 educatie fizica  

 

 Candidaţii se vor înscrie în perioda 23-24 mai 2016 la secretariatul Colegiul Naţional 

Pedagogic ,,Carol I” Campulung , după următorul program: 

 Luni 23 mai 2016       – în intervalul orar 09,00 – 18,00; 

 Marţi 24 mai 2016     – în intervalul orar 09,00 – 18,00; 

 31 mai 2016 -  afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 
 

 Actele necesare pentru înscriere: 

 anexă la fişa de înscriere în anul şcolar 2016 – 2017 (se eliberează de şcoala de provenienţă); 

 copie xerox – carte de identitate şi certificat de naştere; 

 cerere de înscriere tip (se va ridica de la secretariatul Colegiul Naţional Pedagogic ,,Carol I”, 
Campulung); 

 Adeverinţă de la medicul de familie cu mentiunea ,,clinic sanatos”; 

 dosar cu şină.  

 La probele de aptitudini candidaţii vor avea asupra lor următoarele: 

 • la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), vas 

pentru apă, creion negru, radieră; 

 • la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pt. sala de sport). 

 

    Consultații pentru admitere la profilul pedagogic, incepand cu prima sambata 

din luna martie, ora 09.00. Sunați la nr. de telefon 0248506005 sau 0723203772 , 
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pentru a stabili împreună orarul! 
 

  

CICLUL LICEAL 
  

PROFILUL PEDAGOGIC 
  

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI – EDUCATOARE  
 2 CLASE, 56 DE LOCURI  

 

Acum poți beneficia GRATUIT de consultații pentru admitere la profilul 

pedagogic, incepand cu prima sambata din luna martie, ora 09.00. 

Sunați la nr. de telefon 0248506005 sau 0723203772 , pentru a stabili împreună 

orarul! 

 

PROFIL UMAN 

 
SPECIALIZAREA FILOLOGIE – 1 CLASĂ, 28 DE LOCURI 

  

         SPECIALIZAREA ȘTIINȚE SOCIALE  – 1 CLASĂ,  28 DE LOCURI 
  

   

 

Cursurile se desfășoara într-un singur schimb – dimineața, pentru toate ciclurile de invatamant. 

 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”JUSTIN PATRIARHUL” 

PROFIL  TEOLOGIC 

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ – 1 CLASĂ, 28 DE LOCURI 
 

 

 

 

 


