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3. ADMITEREA la Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări
Publice ”Ioan N. Socolescu”
Organizat pe toate cele trei filiere, liceul nostru oferă la sfârşitul celor 4 ani de studiu (învăţământ de zi), următoarele calificări :

Realizarea managementului site-urilor web, sistemelor de operare pe calculator,
furnizarea facilităţilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport(filiera teoretică – profil real:
matematică-informatică) ;
Desenator tehnic pentru arhitectură şi design (filiera vocaţională – profil artistic: arhitectură) ;
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii (filiera tehnologică – profil tehnic: construcții,
instalații și lucrări publice) ;

Pentru clasele filierelor tehnologică şi teoretică, admiterea se face prin repartiţie

computerizată, pe baza mediei de admitere şi a opţiunii candidatului, în limita locurilor
disponibile.
- Pentru clasele filierei vocationale - arhitectură, admiterea se face pe baza mediei
de admitere și a mediei obținute în urma promovării unor probe de aptitudini care se susțin
în perioada 31 mai-2 iunie 2012 (conform ANEXEI III la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010 și
ANEXEI la OMECTS 5220/ 29.08.2011) , după cum urmează :
 proba de percepţie vizuală, desen liber după model (tehnica valoraţiei alb-negru
cu creion de desen,cu durata de 5 ore,);
 proba de creativitate desen de specialitate, cu instrumente specifice ( cu durata de
5 ore);
La aceste probe nu se admit contestaţii;
Inscrierea la probele de artitudini: 28-30 mai 2012.

1. PLAN DE ŞCOLARIZARE 2012- 2013 :

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

unde:

 FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC: ARHITECTURĂ

2 clase – 56 locuri

 FILIERA TEHNOLOGICĂ – PROFIL TEHNIC: CONSTRUCȚII,
INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
 FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Apt. = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini;
MA = media de admitere ;

2 clase – 56 locuri
2 clase – 56 locuri

MFA = media finală de admitere

