
 

Extras din REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a 

admiterii  la programele de formare profesională tehnică 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații depun la 

Comisia de admitere a instituției de învățământ profesional tehnic dosarul 

cu următoarele acte: 

1) buletinul de identitate (original și/sau copie);  

2) actul de studii în original cu anexa respectivă;  

                                         3) 6 fotografii 3x4 cm (color). 

 

Pentru anumite categorii de candidați, după caz, dosarul cuprinde suplimentar copiile 

autentificate ale următoarelor documente:  

1) fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară/profesională emisă de către Serviciul 

raional/municipal de asistență psihopedagogică pentru candidații cu dizabilități/CES;  

2) programul individual de reabilitare și incluziune socială (formularul nr. 2 și formularul nr. 5), eliberat 

de Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, părți componente ale Dosarului pentru 

determinarea gradului de dezabilitate, pentru candidații cu dizabilitate (severă, accentuată și medie);  

3) adeverința eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași 

fără ocrotire părintească (în original);  

4) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților 

acestuia, în original; 

5) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficiențe fizice și senzoriale care au absolvit școli cu statut 

special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învățat 

în școli speciale; 

6) certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinți candidatului a participat la 

acțiunile militare pentru apărarea integrității și Independenței Republicii Moldova, la acțiunile de luptă 

din Afghanistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în 

original; 

7) certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru 

candidații din familiile cu patru și mai mulți copii); 

8) copia certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii altor state, de naționalitate 

moldoveni; 

9) document  ce confirmă identitatea etnică a copiilor de etnie romă. 

Absolvenții instituțiilor de învățământ din România, promoția anului admiterii, prezintă la dosar 

certificatul de studii, cu notele la examenele de absolvire și situația școlară pe anii de studii, urmând ca 

actul de studii să fie prezentat ulterior.  


