
OFERTA EDUCAŢIONALĂ CLASA A IX-A LICEUL TEORETIC CREŞTIN “PRO DEO” CLUJ NAPOCA 

PERIOADA DE ÎNSCRIERI:  1 Mai - 1 Iulie -Depunerea dosarelor 

EVALUARE INTERNĂ DE ADMITERE 

DATA/ORA 
PROFILUL REAL, SPECIALIZAREA 
ȘTIINȚELE NATURII: 

PROFILUL UMAN, SPECIALIZAREA 
ȘTIINȚESOCIO-UMANE: 

2 iulie, ora 10.00 

Interviul 
Probele scrise : 

 matematică, 

 limba română 

 la alegere chimie, biologie sau fizică 

Interviul 
Probele scrise : 

 engleză, 

 limba română 

 la alegere istorie sau geografie 

4 iulie 2014, ora 14.00 Afișarea rezultatelor 

Nr. de locuri disponibile 20 de locuri 

20 locuri (menționăm că această clasă se va 
deschide numai dacă există un minim de 15 

elevi înscriși) 
 

Pentru înscrierea la un liceu teoretic, elevii trebuie să obţină o medie la 

Examenul de Evaluare Naţională peste 5. 

Acte necesare înscrierii în clasa a IX-a: 

 Carte de identitate a elevului (pentru cei care au implinit 14 ani)- copie si original 

 Certificatul de naştere a elevului-  copie şi original 

 Fişa medicală 

 Adeverinţă cu notele de la  Evaluare Naţională 

 Foaia matricolă pentru clasele I - VIII 

 Copii după cărţile de identitate ale părinţilor 

 O fotografie cât mai recentă a elevului 

Motive care să te ajute să te decizi! 

1.Elevii noştri de liceu învaţă într-o manieră modernă, interactivă: lecţii interdisciplinare, proiecte interesante, responsabilizare prin 

implicarea în organizarea evenimentelor din școală, dezvoltarea spiritului de lider. 

2.Părinţii sunt informaţi asupra evoluţiei copilului, sunt provocaţi să înveţe cum să fie părinţi mai buni şi sunt încurajaţi să fie parteneri în 

educaţia copilului lor 

3.Elevii beneficiază de o consiliere profesionistă, pentru toate domeniile de interes. 

4.Relația de mentorare profesor-elev. Profesorii Liceului Teoretic Creștin Pro Deo sunt întotdeauna deschiși pentru a te asculta, consilia și 

mentora. 

5.Un mediu creștin, în care tu poți să îl cunoști pe 

Dumnezeu și să crești în relația personală cu El.  

6.Număr mic de elevi în clase 

7.Bibliotecă cu acces liber la cărți 

Taxa de înscriere: 100 RON 

Taxa şcolarizare: 200 RON/lună 

CONTACT: Str. AL. V. Voevod, nr. 55 A, Cluj Napoca 

Tel: 0746528792, 0264/ 551551 

Orar secretariat: 08:00-16:00 

E-mail: liceulcrestinprodeo@yahoo.com 

http://www.wurmbrand.ro/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Oferta-EDUCATIONALA-inscriere-clasa-IX.pdf

