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Laboratorul Electric 

 

 
Clădirea nouă a Atelierelor şcolare 

 

 

 

Noua clădire a liceului în care se 
cursuri începând cu anul

Practică 

 Acte necesare: 
 

 Cerere tip de înscriere; 
 Diplomă de bacalaureat (în 

original sau copie legalizată) 
sau adeverință de absolvire a 
liceului (pentru absolvenții fără 
diplomă) însoțită de angajament 
tip scris prin care se menționează 
că până la finalizarea studiilor se 
aduce diploma de bacalaureat; 

 Foaie matricolă (original sau 
copie) 

 Copie Carte de identitate; 
 Copie Certificat de naștere; 
 Copie Certificat de căsătorie 

(pentru persoanele de sex 
feminin); 

 Adeverință medicală; 
 Dosar plic; 
 2 fotografii (3x4 cm). 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 
 

 13 IULIE - 14 AUGUST 2020 
 

Selecția se va face pe bază de dosar, 
prioritate având candidații cu diplomă de 
bacalaureat. Al doilea criteriu de 
departajare va fi media anilor de studiu IX-
XII. 

 Informații suplimentare se pot afla 
la secretariatul unității sau la numărul de 
telefon: 0252.381162 

 
Noua clădire a liceului în care se desfășoară 
cursuri începând cu anul școlar 2016-2017  

 

 
Laboratorul de Mecanică auto 

 

 
Practică – Asistenți medicali generaliști 



 
Laborator Informatică 

 

 
Practică de specialitate 

 

 
Laboratorul de Chimie 

 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINŢI
COLEGIUL

 

 

 
Adresă: 
de Aramă, judeţ Mehedinţi, cod poştal 225100
Tel./Fax: 
E-mail: 
Web: http://liceu.baiadearama.ro

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

 Facilităţi oferite: 
 

 Manuale de specialitate; 
 Colectiv numeros de cadre didactice 

calificate şi cu experienţă la catedră; 
 Laboratoare şi cabinete bine dotate; 
 Instruire practică în sală de aplicații 

medicale; 
 Ateliere școlare dotate 

corespunzător pentru instruire 
practică; 

 Instruire teoretică temeinică; 
 Pregătire de performanță; 
 Școlarizare gratuită; 
 Acces la informații (bibliotecă 

școlară cu peste 17.000 de volume și 
Internet de mare viteză); 

 Săli de clasă noi și moderne. 

 

OFERTA DE ŞCOLARIZARE 
2020-2021 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 
(școlarizare gratuită) 

Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică 
• profil: “Asistență medicală generală” 
-  Calificare profesională: asistent medical 
generalist: 1 clasă, 28 locuri. 
Domeniul: Mecanică 
• profil: tehnic 
-  Calificare profesională: tehnician 
tehnolog mecanic: 1 clasă, 28 locuri. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINŢI 

COLEGIUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” 
 

 

 
 

 

 

Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 11, oraş Baia 
de Aramă, judeţ Mehedinţi, cod poştal 225100 
Tel./Fax: 0252/381.162 

mail: licbrincoveanu@yahoo.com 
http://liceu.baiadearama.ro   

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 

2020-2021 


