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Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău 

declară vacante locuri 

la următoarele programe de formare profesională 

după finalizarea anului întâi de studii / clasa 10 din liceu 

( în limita planului de admitere 2018): 

 
Nr. 

 

Programul de formare profesională Numărul total de 

locuri declarate 

vacante 

Din care după forma de instruire 

buget cu taxă pentru 

studii 

1 Asistență socială, 

Calificarea „Pedagog social” 

4 1 3 

2 Asistență socială, 

Calificarea „Lucrător social” 

10 1 9 

3 Sport și pregătire fizică, 

Calificarea „Instructor educație 

fizică” 

5 2 3 

4 Jurisprudență, 

Calificarea „Grefier” 

1 - 1 

5 Învățământ primar, 

Calificarea „Învățător” 

5 2 3 

6 Educație timpuri 

Calificarea „Educator” 

- 

 

- - 

7 Educație timpurie, 

Calificarea „Asistent al 

educatorului”  

10 4 6 

8 Educație timpurie, 

Calificarea „Conducător 

muzical” 

9 1 8 
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Înmatricularea prin transfer 

Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului de admitere, aprobat 

prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 894 

din 12 iunie 2018, prevede: 

 

25. Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare 

profesională cu durata studiilor de 4/5 ani, în instituția de învățământ profesional tehnic, 

după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare 

specialitate pentru anul precedent.  

 

26. Locurile declarate vacante se plasează pe panourile de informaţii şi pe pagina web 

oficială a instituţiei de învăţământ profesional tehnic până la data de 15 iunie.  

 

27. Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară 

încheiată: 1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică 

postsecundară; 2) ai claselor a 10-a de liceu, în condițiile pct. 73 din Regulamentul-

cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic 

potsecundar și postsecundar nonterțiar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, 

nr. 206-210, art.1362), cu acordul ambelor instituţii de învăţământ 

 

46. Pentru elevii cu situația școlară încheiată ai anului întâi de studii la programele de 

formare profesională tehnică postsecundară / claselor a 10-a de liceu înmatricularea prin 

transfer în anul doi de studiu se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs 

(MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la 

disciplinele de profil (MNDP). 
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