
ADMITERE 2019 LA COLEGIUL NAŢIONAL ”GHEORGHE ASACHI” 
Pentru anul școlar 2019-2020, absolvenții claselor a VIII-a se pot înscrie în cadrul colegiului la 

următorarele  specializări: 

- Învățător-educatoare – 56 locuri 
- Filologie – 28 locuri 
- Științe sociale – 28 locuri 
- Științe ale naturii – 28 locuri 

 

În data de 8 MAI 2019,  la ora 12.00, vă așteptăm la 
ZIUA PORȚILOR DESCHISE, 

activitate în cadrul căreia vă vom oferi o SIMULARE 
DEMONSTRATIVĂ A PROBELOR DE APTITUDINI pentru specializarea 

Învăţător-educatoare. 
 

CALENDARUL ADMITERII la  specializarea  Învăţător-educatoare 
 

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere de către școala gimnazială:  8-9 mai 2019 
Inscrierea pentru probele de aptitudini: 13 – 14 mai 2019, între orele 8.00 – 16.00 
 Dosarul de înscriere trebuie să conțină: 

• Fișa de înscriere pentru probele de aptitudini emisă de școala unde finalizează clasa a VIII-a 
• Copie după Certificatul de Naștere 
• Copie simplă după Cartea de Identitate 
• Adeverință medicală în care să se specifice  „APT PENTRU EFORT FIZIC” 

Probe de aptitudini: 15-16 mai 2019  
15 mai 2019   ora 8.00  a. Probă de aptitudini  motrice  
                        ora 12.30  b. Probă de aptitudini artistice 
16 mai 2019   ora 8.30  c. Probă de aptitudini  muzicale 
                        ora 8.30  d. Interviu 
• proba de aptitudini motrice – (echipament sportiv— tricou, trening, încălțăminte sport curată, ce va fi 

încălțată la sala de sport, o sticlă cu apă) –  Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare 
selectivă a aparatului locomotor; 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programa claselor a V-a – a VI-a, 
executate izolat; alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).  

• proba de aptitudini artistice – (materiale necesare: bloc de desen format A3, creion, acuarele, pensoane, 
pahar pentru apă) – realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de 
comisie.  

• proba de aptitudini muzicale - intonarea unui cântec la alegere învăţat în clasele I- VIII, reproducerea unor 
scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri) desprinse din cântece pentru copii;  

• proba de interviu - recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie aleasă de candidat, lectura unui text la prima vedere, 
susținerea unei scurte conversații inițiate de profesorii evaluatori.  

Afişarea rezultatelor în urma evaluării aptitudinilor - 20 mai  2019 
Afișarea listelor cu elevii admiși la specializarea ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE – după 
publicarea de către Ministerul Educației Naționale a MEDIILOR DE ADMITERE. 

Candidații admiși la probele de aptitudini vor fi ierarhizați după media de admitere 
și PRIMII 56 elevi vor fi declarați ADMIȘI LA SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-
EDUCATOARE. 


