LICEUL GRECO-CATOLIC

“INOCHENTIE MICU”
CLUJ-NAPOCA

Clădirea destinată ciclului primar
Laborator de informatică

Dotări:
2 laboratoare de T.I.C.;
bibliotecă;
internat şi cantină;
capelă;
terenuri de sport.

Performanţe si activităţi
extraşcolare:
Olimpiade şcolare;
Excursii de studii şi de
agrement;
Competiţii sportive:
fotbal, şah.
Parada civilizațiilor

Contact:

Clasa pregătitoare

Vă aşteptăm cu drag!

Clădire destinată liceului

Calea Moţilor Nr. 24
Tel. 0371-493665
Email:
office@liceulimicu.ro
Website:
www.liceulimicu.ro

Plan de şcolarizare 2021 - 2022
Clasa pregătitoare
(fără circumscripție școlară!!!)
22 locuri

Clasa a V a
26 locuri

Admitere - clasa a IX-a
O clasă cu profil vocaţional:
specializarea teologie;
Număr de locuri: 24
O clasă cu profil uman:
specializarea ştiinţe sociale.
Număr de locuri: 26

Prima perioadă de admitere
24-25 mai 2021: Înscrierea pentru
probele de aptitudini – numai pentru
profilul vocaţional!
26-28 mai 2021: Desfăşurarea
probelor de aptitudini.
31 mai 2021: Afişarea rezultatelor şi
depunerea contestaţiilor.
4 iunie 2021: Afişarea rezultatelor
finale, după contestaţii, la probele de
aptitudini.
16
iulie
2021:
Repartizarea
computerizată în învăţământul liceal
de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a numai pentru profilul uman.
17-20 iulie 2021: Depunerea dosarelor
de înscriere la şcolile la care au fost
admişi/repartizaţi.

A doua perioadă de admitere
22 iulie 2021: Înscrierea pentru
probele de aptitudini – numai pentru
profilul vocaţional!
23 iulie 2021: Desfăşurarea probelor
de aptitudini.
26 iulie 2021: Afişarea rezultatelor şi
rezolvarea contestaţiilor.
29-30 iulie 2021: Repartizarea
computerizată a candidaţilor din a
doua perioadă de admitere.

„Tinerele generaţii, care îşi vor îndrepta paşii spre acest liceu, vor primi împărtăşania focului sacru al iubirii lui Dumnezeu,
trăită în iubirea de oameni. Vor primi lumina lină a dumnezeieştii măriri şi formarea armonioasă a omului întreg, în suflet
şi trup. Ne vom năzui să formăm caractere pe înţelesul tuturor, oameni de omenie, oameni luminaţi, oameni buni, oameni
iubitori de Dumnezeu şi de oameni.” (Eminenţa Sa Cardinal Dr. Iuliu HOSSU – Pastorala de la deschiderea liceului)

