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ADMITERE LA LICEUL GRECO-CATOLIC "INOCHENTIE MICU", CLUJ-NAPOCA 

 

Admiterea la clasa a IX de teologie de la Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" se va 

desfășura după cum urmează: 

 

I) 2-5 iunie -ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR, cu condiția ca aceștia să aibă minim nota 

9 la purtare pentru fiecare clasă din cei 4 ani de gimnaziu. Înscrierea se poate face și on-line prin 

scanarea documentelor și trimiterea lor pe e-mailul școlii: office@liceulimicu.ro.  

Documentele necesare înscrierii sunt: 

1) Anexa la fișa de înscriere pentru probele de aptitudini. Candidații vor solicita școlilor de 

proveniență, de preferință, trimiterea on-line a acestui document pe adresa de e-mail a școlii: 

office@liceulimicu.ro . Această anexă se eliberează o singură dată deci elevi nu se pot înscrie 

concomitent la mai multe școli vocaționale pentru susținerea probelor de aptitudini. 

2) Copie după certificatul de naștere al elevului. 

3) Adeverință cu media la purtare și media la disciplina religie pe cei 4 ani de gimnaziu. 

Candidații vor solicita școlilor de proveniență, de preferință, trimiterea on-line a acestui document pe 

adresa de e-mail a școlii. 

4)Fișa medicală în original. 

5)Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul 

intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respect. Regulamentul intern poate fi consultat pe site-

ul liceului: www.liceulimicu.ro.  

 

II) 9-12 iunie -DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI SE VA FACE ÎN 2 

ETAPE, DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

1) Proba interviului, care se va face on-line pe platforma ZOOM, care va fi evaluat prin 

calificativul Admis/Respins (nu se pot depune contestații). Candidații vor fi informați cu privire la data 

și ora desfășurării interviului și vor primi datele de acces în aplicație. 

Interviul va cuprinde: 

a)motivația alegerii școlii, 

b)verificarea dicției prin lectură, 

c)intonarea unui cântec religios. 

IMPORTANT: fiecare școală gimnazială de proveniență are obligația prin lege (conform OMEC 

4317/2020) să asigure accesul la examen. Deci candidații care au nevoie de calculator, laptop, tabletă 

sau dispozitiv cu cameră video, pentru conectare pe Zoom, vor anunța școlile de proveniență că au nevoie 

de un astfel de dispozitiv pentru a participa la examenul on-line. 

2) Proba scrisă va fi înlocuită, conform OMEC 4317/2020, anexa 3, profilul teologic, art.6, cu 

echivalarea mediei din cei 4 ani de gimnaziu, de la disciplina religie, ca notă și medie de admitere.  

Drept urmare, candidații vor solicita școlilor gimnaziale de proveniență să trimită on-line pe 

adresa de mail a liceului nostru ADEVERINȚA CU MEDIA DE LA RELIGIE pe cei 4 ani de 

gimnaziu. 

În cazul elevilor care nu au făcut religie, se va susține o probă orală on-line din materia 

programei de religie pentru clasele V-VIII. 

 

III) 12 iunie -AFIȘAREA REZULTATELOR. 

 

Pr.prof. Petrică-Daniel TINTELECAN 

DIRECTOR 
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