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CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI CRITERII1 DE ADMITERE
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL
Domeniul: ENERGETICĂ
Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal (școala postliceală și
școala de maiștri) se face la secretariatul unității de învățământ, pe baza următoarelor
documente:
a) cerere de înscriere;
b) certificat de naștere, carte de identitate și, în cazul schimbării numelui, certificat de
căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de
admitere;
c) diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz;
d) foaie matricolă pentru clasele a IX-a—a XII-a/a XIII-a;
e) adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să
rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să
o dobândească.
În cazul în care numărul de înscrişi depăşeşte numărul de locuri aprobate, cele 30 locuri
se vor ocupa astfel:
a) 15 locuri de către absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic, care fac
dovada că au certificate competenţele profesionale din cadrul oricărei calificări din
domeniile electric, electromecanică, electronică şi automatizări, pe baza mediei
aritmetice a notelor obţinute la modulele: Tehnici de măsurare în domeniu, Circuite
electrice, Sisteme de automatizare (clasa a XI-a/XII-a r.p.), în ordinea descrescătoare
a mediilor.
b) 15 locuri de către absolvenţii oricărui tip de liceu (filieră/profil/domeniu) care obţin
minim nota 7 (şapte) la o probă scrisă interdisciplinară a cărei tematici va fi
stabilită exclusiv din cadrul modulelor mai sus menţionate (Tehnici de măsurare în
domeniu, Circuite electrice, Sisteme de automatizare). În cazul în care aceste 15
locuri nu se ocupă, ele pot fi redistribuite categoriei de candidaţi menţionaţi la
punctul a). Proba scrisă va avea o durată de 2 ore, iar tematica şi bibliografia va fi
afişată la sediul liceului începând cu 30 mai.
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