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ANUNŢ 

 

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi vă invită să consultaţi oferta de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2017-2018: 

▪ 1 clasa a V-a cu 30 de locuri; 

▪ 3 clase a IX-a, respectiv 84 locuri, profil pedagogic, specializarea învăţător-

educatoare, 

▪ 1 clasă a IX-a, respectiv 28 locuri, profil pedagogic, specializarea educator-

puericultor, 

▪ 1 clasa a IX-a profil teologie, respectiv 28 locuri, specializarea teologie 

romano-catolică, 

I. Pentru clasa a V-a : în perioada 15 aprilie – 31 mai 2017 se fac 

înscrierile elevilor la secretariatul unităţii prin depunerea unui dosar cu 

şină care va conţine:  

• Cerere înscriere( se ridica de la secretariatul Colegiul Pedagogic „Vasile 

Lupu” Iaşi ), 

• Copie după certificatul de naştere pentru elev, 

• Copie acte de identitate părinţi,  

• Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările, precum şi aviz 

epidemiologic de la medicul de familie, 

• Adeverinţă de la şcoala de provenienţă a elevului. 

Au prioritate: 

1. Elevii care au domiciliul în apropierea instituției; 

2. Elevii care au frați/surori în unitatea noastră; 

3. Locul de muncă al părinților în apropierea unității. 
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Testarea elevilor se va realiza la o dată ce se va stabili numai dacă numărul de 

înscrişi depăşeşte numărul de locuri aprobate  în conformitate cu art. 139 ( 6 ) din 

Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2017. 

 

II. Pentru ocuparea celor 84 de locuri la clasa a IX-a pentru profilul 

pedagogic, specializarea învăţător -educatoare, respectiv 28 de locuri la 

clasa a IX-a pentru profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor 

se fac înscrieri în perioada 22-23 mai 2017. 

 Dosarul de înscriere este constituit din:  

▪ Dosar din carton cu şină, 

▪ Cerere înscriere( se ridica de la comisia de înscriere de la Colegiului 

Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi ), 

▪ Anexa la Fişa de înscriere a  elevului ( se ridică de la Şcoala de unde 

provine elevul în perioada 18-19 mai 2017), 

▪ Adeverinţă din care să rezulte media la purtare pentru clasele V-VIII( 

nu poate fi mai mică de 9,00 ) - art 27(2) din Ordinul MENCȘ nr. 

4742/10  august 2016 – Statutul elevilor; 

▪ Copie după actul de identitate şi certificatul de naştere pentru elev, 

▪ Copie acte de identitate părinţi,  

De la medicul de familie se vor solicita următoarele acte care vor completa 

dosarul de înscriere la probele de aptitudini: 

▪ Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările,  

▪ Aviz epidemiologic, 

▪ În temeiul art. 14 ( a ) din Anexa la Ordinul MECTS nr. 3462/6 martie 

2012 este necesar un aviz medical cu specificația ”apt pentru efort 

fizic și susținerea probei de aptitudini fizice în cadrul examenului 

de admitere organizat la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu Iași” sau  

Fişa medicală de la 0 la 14 ani ( de la medicul de familie ) în copie. 
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În perioada 24-27 mai 2017 se susţin probele de aptitudini conform Anexei 

III din Ordinul MEN nr.4432/29 august 2014.  

Se afişează rezultatul pentru probele de aptitudini în data de 29 mai 

2017. 

___________ 

  Probele de aptitudini, organizate pentru admiterea în anul școlar 2017–2018 în 

liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Anexa nr.3 la Ordinul MEN 

nr.4432/29 august 2014, şi anume: 

PROFIL PEDAGOGIC 

Specializarea învăţător-educatoare și specializarea educator-puericultor 

1. Proba de aptitudini muzicale 

Proba de aptitudini muzicale consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a 

auzului muzical prin: 

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învaţate în 

clasele I- VIII; 

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 masuri), 

desprinse din cântece pentru copii. 

Aptitudinile investigate sunt: 

• Auzul muzical, 

• Simţul ritmic, 

• Memoria muzicală, 

• Calităţile vocale. 

2. Proba de aptitudini fizice 

Proba de aptitudini fizice consta în verificarea aptitudinilor fizice prin: 

a) Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectiva a aparatului 

locomotor; 

b) 3-4 elemente de gimnastica acrobatica din programul claselor a V-a - a VI-a, 

executate izolat; 

http://www.scoalanormala-vasilelupu.ro/


________________________________________________________________________________________________ 

 
Aleea  M. Sadoveanu nr. 46 – cod 700489 IAŞI 

Telefon / fax : 0232 214 955 ; 0232 219 011 ; cod fiscal 4701460 

                                                                 website: www.scoalanormala-vasilelupu.ro   | secretariat@scoalanormala-vasilelupu.ro 

mail : snvl_iasi@yahoo.com  

 

 
COLEGIUL  PEDAGOGIC „VASILE LUPU” – IAŞI  

Aleea  M. Sadoveanu nr.46 ; Tel. : 0232 214 955 ; 0232 219 011 
 

c) alergare 600 m – fără cerință de timp (implică un efort moderat). 

Aptitudinile investigate sunt: 

• memorie motrică şi coordonare; 

• starea funcţională a coloanei vertebrale; 

• funcţie normală a sistemului cardio-respirator; 

3. Proba de aptitudini artistice 

Proba de aptitudini artistice consta în realizarea unei naturi statice cu doua sau trei 

obiecte cu o tema plastica propusa de comisie. 

Aptitudinile investigate sunt: 

• receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte; 

• încadrarea echilibrata a formelor plastice într-un spaţiu. 

4. Interviu 

Proba constă în: 

a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere); 

b) lectura expresivă la prima vedere; 

c) participare la o conversaţie candidat-comisie, pe o tema dată (se 

verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv 

în relaţia cu partenerul de discuţie). 

Aptitudinile investigate sunt: 

• comunicarea; 

• dicţia. 

NOTA: 

1. Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu “admis” sau “respins”. 

2. Respingerea la o proba atrage dupa sine obţinerea calificativului ”respins” 

la probele de aptitudini. 

3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini. 

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX- a  a 

absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media 

generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o 
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pondere de 80% , şi media generală de absolvire a claselor a V- a- a VIII-a, care are o 

pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

 

Calculul mediei de admitere se face astfel: 

MA = 0,2xABS + 0,8xEN, 

unde: 

MA = media de admitere; 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V a - a VIII a; 

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei 

aVIII-a 

Media de admitere se calculează în conformitate cu Anexa nr. 2 Ordinul MECȘ 

nr.5077/31 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului liceal şi 

profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018. 

Lista finală cu elevii declaraţi admişi pentru profil pedagogic se afişează pe data 

de 03 iulie 2017, după validarea de către ISJ Iași a listei cu rezultatele corelate şi 

cu notele de la Examenul de Evaluare Naţională. 

La data de 4 iulie 2017 elevii declarați RESPINȘI vor ridica dosarele și le vor 

depune la unitatea de proveniență. 

Candidații declarați ADMIȘI vor completa dosarele depuse inițial în perioada 

13-17 iulie 2017. 

Dosarul se completează cu: 

▪ Diplomă de absolvire a învățământului gimnazial, 

▪ Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională, 

▪ Foaie matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale ). 

Nedepunerea dosarelor complete duce la pierderea locului ocupat. 

 

III. Pentru ocuparea celor 28 de locuri la clasa a IX-a pentru profilul teologic, 

specializarea teologie romano-catolică se fac înscrieri în perioada 22-23 

mai 2017. 

 Dosarul de înscriere este constituit din:  
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▪ Dosar din carton cu şină, 

▪ Cerere înscriere( se ridica de la comisia de înscriere de la Colegiului 

Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi ), 

▪ Anexa la Fişa de înscriere a  elevului ( se ridică de la Şcoala de unde 

provine elevul în perioada 18-19 mai 2017), 

▪ Adeverinţă din care să rezulte media la purtare pentru clasele V-VIII( 

nu poate fi mai mică de 9,00 ) - art 27(2) din Ordinul MENCȘ nr. 

4742/10  august 2016 – Statutul elevilor; 

▪ Copie după actul de identitate şi certificatul de naştere pentru elev, 

▪ Copie acte de identitate părinţi,  

▪ declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat 

cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt 

de acord să-l respecte, 

▪ Recomandarea din partea preotului paroh, în plic închis. 

De la medicul de familie se vor solicita următoarele acte care vor completa 

dosarul de înscriere la probele de aptitudini: 

▪ Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările,  

▪ Aviz epidemiologic. 

▪ În perioada 24-27 mai 2017 se susţin probele de aptitudini conform Anexei III din 

Ordinul MEN nr.4432/29 august 2014.  

▪ Se afişează rezultatul pentru probele de aptitudini în data de 29 mai 2017. 

▪ ___________ 

▪   Probele de aptitudini, organizate pentru admiterea în anul școlar 2017–2018 

în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Anexa nr.3 la Ordinul MEN 

nr.4432/29 august 2014, şi anume: 

 

PROBELE DE APTITUDINI 

PENTRU ADMITEREA IN LICEELE VOCATIONALE 

PROFIL TEOLOGIC 

Specializarea Teologie romano-catolică 
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__________________________________________________________________ 

Liceele teologice catolice cuprinse în filiera vocaţională, au următoarele criterii de 

admitere în clasa aIX-a: 

a) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a absolvenţii de gimnaziu având 

minimum media 9 la purtare. 

b) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte: 

- fişă de înscriere tip; 

- certificat de naştere în original si o copie xerox; 

- fisa medicală (original); 

- declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de 

Regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt de acord să-l respecte. 

c) Probele de aptitudini sunt următoarele: 

• un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins; 

• probă scrisă de verificare a cunostinţelor religioase, cu durata de două ore, 

evaluată cu note de la 1 la 10. 

d) ....  

e) Subiectul pentru proba scrisă la religie se elaborează din programa scolară de 

religie, clasele a VII-a – a VIII-a. 

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX- a  a 

absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media 

generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o 

pondere de 80% , şi media generală de absolvire a claselor a V- a- a VIII-a, care are o 

pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

 

Calculul mediei de admitere se face astfel: 

MA = 0,2xABS + 0,8xEN, 

unde: 

MA = media de admitere; 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V a - a VIII a; 

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei 

aVIII-a 
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Media de admitere se calculează în conformitate cu Anexa nr. 2 Ordinul MECȘ 

nr.5077/31 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului liceal şi 

profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018. 

f) Media finală de admitere se calculează astfel : 

(3 MA + Apt) : 4 =MFA unde: 

MA = media de admitere, obţinută conform Metodologiei de organizare si 

desfăsurare a admiterii în învăţământul liceal de stat 

Apt = nota la proba scrisă de verificare a cunostinţelor religioase 

MFA= media finală de admitere 

g) Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini este 6.00. La medii egale, 

departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor de departajare stabilite de 

art.5 alin. 2 din Metodologie, şi anume: 

• Media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, 

• Media generală de absolvire a claselor V-VIII; 

• Nota obţinută la proba de limbă şi literatură română din cadrul Evaluării 

Naţionale, 

• Nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale. 

 Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea 

scrisă din cadrul probelor de aptitudini. 

h) Candidaţilor respinsi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele si vor fi 

îndrumaţi să se înscrie la alte licee. 

 

Lista finală cu elevii declaraţi admişi pentru profil pedagogic se afişează pe data 

de 03 iulie 2017, după validarea de către ISJ Iași a listei cu rezultatele corelate şi 

cu notele de la Examenul de Evaluare Naţională. 

La data de 4 iulie 2017 elevii declarați RESPINȘI vor ridica dosarele și le vor 

depune la unitatea de proveniență. 
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Candidații declarați ADMIȘI vor completa dosarele depuse inițial în perioada 

13-17 iulie 2017. 

Dosarul se completează cu: 

▪ Diplomă de absolvire a învățământului gimnazial, 

▪ Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională, 

▪ Foaie matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale ). 

Nedepunerea dosarelor complete duce la pierderea locului ocupat. 

 

TOATE INFORMAŢIILE privind examenele naţionale se 

pot vizualiza pe site – ul unităţii la adresa: 

 

http://www.scoalanormala-vasilelupu.ro/ 
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Anexa nr.1  

 

 
Doamnă Director, 

 

 Subsemnatul( a ) _______________________________________________________________ absolvent(ă ) al 

ciclului gimnazial la _____________________________________________________, cu domiciliul în 

localitatea______________________, str.__________________________, nr.______, bl.____, sc.____, ap._____, et.______, 

judeţ_________________, telefon fix____________________, telefon mobil 

părinte/elev_______________________/_____________________________, rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la 

examenul de admitere în clasa a IX-a pentru filiera vocaţională la următoarele specializări( în funcție de preferințele elevului 

se completează crescător de la 1 la 3 ) : 

Profil pedagogic, specializarea învăţător - educatoare, 

Profil pedagogic, specializarea educator – puericultor, 

Profil teologic, specializarea teologie romano catolică.  

Anexez la dosar următoarele acte: 

▪ Cerere înscriere( se ridica de la comisia de înscriere de la Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi ), 

▪ Anexa la Fişa de înscriere a  elevului ( se ridică de la Şcoala de unde provine elevul în perioada 18-19 mai 2017), 

▪ Adeverinţă din care să rezulte media la purtare pentru clasele V-VIII( nu poate fi mai mică de 9,00 ) - art 27(2) din 

Ordinul MENCȘ nr. 4742/10  august 2016 – Statutul elevilor; 

▪ Copie după actul de identitate şi certificatul de naştere pentru elev, 

▪ Copie acte de identitate părinţi,  

▪ declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară 

al liceului şi că sunt de acord să-l respecte( numai pentru profil teologic ), 

▪ Recomandarea din partea preotului paroh, în plic închis( numai pentru profil teologic ). 

De la medicul de familie se vor solicita următoarele acte care vor completa dosarul de înscriere la probele de 

aptitudini: 

▪ Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările,  

▪ Aviz epidemiologic. 

▪ Numai pentru profilul pedagogic: în temeiul art. 14 ( a ) din Anexa la Ordinul MECTS nr. 3462/6 

martie 2012 este necesar un aviz medical cu specificația ”apt pentru efort fizic și susținerea probei 

de aptitudini fizice în cadrul examenului de admitere organizat la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu 

Iași” sau  Fişa medicală de la 0 la 14 ani ( de la medicul de familie ) în copie. 

 

Dacă voi fi declarat admis la probe şi apoi şi după media de admitere mă oblig să depun la secretariatul Colegiului 

Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi următoarele acte: 

▪ Diplomă de absolvire a învățământului gimnazial, 

▪ Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională, 

▪ Foaie matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale ). 

http://www.scoalanormala-vasilelupu.ro/


________________________________________________________________________________________________ 

 
Aleea  M. Sadoveanu nr. 46 – cod 700489 IAŞI 

Telefon / fax : 0232 214 955 ; 0232 219 011 ; cod fiscal 4701460 

                                                                 website: www.scoalanormala-vasilelupu.ro   | secretariat@scoalanormala-vasilelupu.ro 

mail : snvl_iasi@yahoo.com  

 

 
COLEGIUL  PEDAGOGIC „VASILE LUPU” – IAŞI  

Aleea  M. Sadoveanu nr.46 ; Tel. : 0232 214 955 ; 0232 219 011 
 

Am luat la cunoștință faptul că nedepunerea actelor solicitate pentru a completa dosarele duce la pierderea locului 

ocupat, iar acesta este redistribuit în etapa următoare. 

De asemenea, am luat la cunoştinţă prevederile Metodologiei de organizare a examenului de admitere, Regulamentul 

de ordine interioară al şcolii şi declar pe propria-mi răspundere că nu am boli cronice şi sunt apt pentru susţinerea probei de 

educaţie fizică. 

____ mai 2017     ______________________________ 

 

 

Doamnei Director a Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”Iaşi 
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DECLARAȚIE 

 

 

Subsemnatul/subsemnata/______________________________________________________________________, 

legitimat cu CI seria_____ nr_________________, părintele elevului 

______________________________________________________________________________________ de la Școala 

____________________________________________________________________________________________care 

participă la Examenul de admitere în clasa a IX-a în anul școlar 2017-2018 organizat la Colegiul Pedagogic ”Vasile 

Lupu” Iași, declar pe propria răspundere că mediile obținute la purtare sunt: 

• Clasa a V/a_____________________________, 

• Clasa a VI a____________________________, 

• Clasa a VII-a___________________________, 

• Semestrul I clasa a VIII-a_____________________. 

Mă oblig să depun adeverință până la finalizarea probelor de admitere, respectiv 29 mai 2017. 

 

 

Data________________________________ 

 

Semnătura____________________________________ 
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