LICEUL
„ANDREI MUREŞANU” BRAŞOV

MINISTERUL EDUCAȚIEI

INFORMAȚII
privind admiterea în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2022-2023
Profil pedagogic, specializările:
- învățător-educatoare - 1 clasă, 24 locuri
- educator-puericultor - 1 clasă, 24 locuri




16 - 17 mai 2022 - Înscrierea la probele de aptitudini, la secretariatul Liceului „Andrei
Mureşanu”, Strada Bisericii Sf. Nicolae nr.1, Braşov, între orele 8:00 - 16:00
18 – 20 mai 2022 - Desfăşurarea probelor de aptitudini conform calendarului de mai jos
23 mai – Afişarea rezultatelor

Probele de aptitudini se vor desfășura după cum urmează:
Locul de desfășurare
Liceul „Andrei
Mureșanu” Brașov
Strada Bisericii Sf.
Nicolae nr.1, Braşov

Proba

Data

Orele

Aptitudini muzicale

18.05.2022

începând cu ora 11.00

Aptitudini fizice

19.05.2022

începând cu ora 11.00

Aptitudini artistice

20.05.2022

începând cu ora 11.00

Interviu

20.05.2022

începând cu ora 14.00

Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen conform planificării orare afişate la avizierul
liceului, pe baza cărții de identitate în original sau a certificatului de naștere (în cazul în care elevul nu are/încă nu i
s-a eliberat carte de identitate).
Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev completat şi vizat/ştampilat la zi.
Ținuta la examen va fi una îngrijită şi decentă (bluză/cămașă albă, fustă/pantaloni).
Pentru:
 proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau
tempera), recipient/vas pentru apă, lavete/șervețele, creion negru, radieră,
 proba de aptitudini fizice: pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport.
IMPORTANT: Aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ ADMIS sau RESPINS.
Respingerea la o probă atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini. La probele de aptitudini
nu se admit contestații!
Dacă elevii înscrişi la probele de aptitudini susţin în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră alte probe (limbă modernă,
vocaţional arte sau muzică etc.), în cadrul altor unităţi şcolare, membrii comisiei de examinare au disponibilitatea
să îi primească la altă oră decât cea programată.
În principiu, vor fi programaţi în ordine alfabetică, 20 elevi pe oră. Vom reveni cu programarea exactă după
încheierea înscrierii tuturor candidaţiilor.
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