
 

 

  Ref.: Înmatricularea la studii cu finanțare de la bugetul de stat în Centrul de 

Excelență în Energetică și Electronică pentru anul de studii 2019-2020 

 

 
În baza art. 59, alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 60, alin. (1), alin. (3) lit. a) și alin. (5) ale Codului 

Educației al Republicii Moldova Nr. 152 din 17 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova Nr. 319-324 din 24 octombrie 2014, art.634 și intrat în vigoare la 23 noiembrie 

2014, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 346/2019 Cu privire la Planurile 

(comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de 

învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2019-2020, în conformitate cu art. 2, 3, 8 

alin.1) și 2), 11, alin. 1, 12, 13, 14, 41 alin. 6), 15, 44, 45, 59, 61, 62, 64, 65, 66 și 69 ale 

Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare 

profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară aprobat prin Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Nr.894 din 12 iunie 2018, în scopul executării 

Ordinului Nr.920 al Ministrului Educației, Culturii și Cercetării din 19 iulie 2019 Cu privire la 

aprobarea planurilor de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică postsecundară 

și postsecundară nonterțiară, în temeiul rezultatelor Concursului de admitere și în baza deciziei 

Comisiei de admitere Proces verbal nr.11 din 03 august 2019, directorul Centrului de Excelență în 

Energetică și Electronică emite prezentul 

 

ORDIN: 

 
1. Se aprobă rezultatele Concursului de admitere sesiunea 2019 la programul de formare 

profesională 71510 Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare în baza studiilor 

gimnaziale și se validează decizia Comisiei de admitere a Centrului de Excelență în Energetică și 

Electronică, proces verbal Nr. 11 din 03 august 2019. 



2. Se înmatriculează în anul I de studii 2019-2020, studii cu finanțare de la bugetul de 

stat, strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților la Admitere, sesiunea-

2019, în limita numărului de cota-parte stabilite pentru  programul de formare profesională, 

categoria de candidați cu  limba română de instruire și sursa de finanțare, următorii candidați din 

învățământul gimnazial, la programul de formare profesională: 

 

71510 Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare: 

( Limba română de instruire) 

 

Studiile 

absolvite 

Nr.

d/o 

Numele  Prenumele Limba 

de 

instruire 

Cota de 

înmatric

ulare 

Media de 

concurs 

Notă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gimnaziu 

1.  GROSU DANIEL RO R 8,52  

2.  MURSA DUMITRU RO R 8,26  

3.  MOCANU VLAD RO R 7,11  

4.  URSU VLAD RO R 7,00  

5.  PALII VALERIU RO U 5,94  

6.  OLARU PETRU RO U 5,92  

7.  PÂNZARI VLAD RO U 5,65  

 

3. Dna BARLADEAN  Mariana, Secretar al Comisiei de admitere, în termen de până la 

20 august 2019, va perfecta actele elevilor înmatriculați și le va transmite secției de studii 

„Electronică şi tehnică de calcul”. 

4. În temeiul art.63 al Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere 

la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, în cazul 

în care candidații nu vor solicita înmatricularea suplimentară la studii cu finanțare din taxa de 

studii pe baza de contract, Comisia de admitere este obligată să restituie, după afișarea rezultatelor 

finale, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, necondiționat și fără perceperea unei taxe, actele 

candidaților respinși sau  ale celor care renunță la locul obținut prin admitere. 

5. În temeiul Ordinului Ministerului Educației Nr. 554 din 20 iunie 2012 pct. 1 lit. e) Secția 

de studii „Electronică şi tehnică de calcul”, în termen de până la 24 august 2019, va stabili 

componența nominală a formațiunilor academice după programul de formare profesională, forma 

de înmatriculare și finanțare, limba de instruire și limba străină studiată, respectând necondiționat 

principiul constituirii formațiunii academice. 

6. Stabilesc termenul de prezentare a elevilor înmatriculați pentru anul I de studii 2019-2020  

la programul de formare profesională 71510 Mașini, instalații frigorifice și sisteme de 

climatizare în Centrul de Excelență în Energetică și Electronică pentru asocierea cu colectivul 

grupei, mentorul  grupei și cazarea în camine  - 30 august 2019, ora 9.00. 



7. Monitorizarea executării prezentului ordin mi-o asum. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

            


