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ANUNȚ ÎNSCRIERE POSTLICEALĂ 2022-2023 

 

• În perioada 29 august - 2 septembrie 2022, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere 

Buzău face înscrieri pentru nivelul de învăţământ postliceal, domeniul Informatică, 

calificarea Analist programator, nivel 5 de calificare, cu perioada de studiu de 3 semestre, 

forma de învățământ cu frecvență, acreditat prin OME nr. 3766/04.05.2021. 

• Pentru anul școlar 2022-2023, au fost aprobate 8 locuri pentru admitere în anul I, de către 

ISJ Buzău, prin planul de şcolarizare transmis cu nr. 6333/24.05.2022. 

• Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţi de liceu, cu sau fără  

diplomă de bacalaureat. În baza Legii educației Naționale nr.1/2011, candidații admiși fără 

diploma de bacalaureat se obligă să o obțină și prezinte conducerii liceului până la 

finalizarea studiilor postliceale, pentru eliberarea certificatului de competențe profesionale 

de nivel 5. 

• La înscriere au prioritate persoanele cu deficiențe de vedere, posesoare de certificat de 

încadrare în grad de handicap. În limita numărului de locuri, pot fi admise și persoane fără 

deficiențe, care doresc să urmeze această specializare. 

• Înscrierea se face pe baza următoarelor documente: 

a) cerere de înscriere; 

b) certificat de naştere – copie simplă,  

c) cartea de identitate – copie simplă,  

d) certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui – copie simplă; 

e) diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de promovare a examenului de 

bacalaureat, după caz, în copie simplă; 

f) certificatul de absolvire a liceului sau adeverinţă de absolvire a liceului, după 

caz, în copie simplă; 

g) foaie matricolă pentru clasele IX- XII – copie simplă; 

h) diploma - Premiul I, II sai III la proba TIC din cadrul Concursul Național pentru 

Deficienți de Vedere – copie simplă (dacă este cazul); 

i) dosar plic. 
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• Numai pentru persoanele cu deficiențe de vedere, care au urmat filiera învățământului 

special și au vârsta până la 26 de ani, se solicită și următoarele documente: 

j) certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Comisia de Orientare 

Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională din județuL de domiciliu al candidatului – copie simplă xerox,  

k) ultimul certificat de încadrare în grad de handicap – copie simplă; 

l) acte medicale care să ateste deficiența de vedere și din care să reiasă 

diagnosticul oftalmologic. 

• Candidații vor prezenta la înscriere atât originalele, cât și copiile simple, pentru a fi certificate 

conform cu originalul la secretariatul liceului de către membrii comisiei de admitere. 

• În cazul în care numărul candidaţilor depăşeşte numărul de locuri aprobat, se organizează 

concurs de admitere care va consta într-o probă practică de tehnologia informației și 

comunicațiilor. 

• La admiterea în școala postliceală au prioritate, fără a susține examen de admitere, 

premianții (locul I, II sau III) la proba de TIC din cadrul Concursului Național pentru Deficienți 

de Vedere.  

• Pentru ceilalți candidați, admiterea se face pe baza notei obţinute la proba practică. 

Tematica și bibliografia probei practice, vor fi similare celor din cadrul examenului de 

bacalaureat, proba de competențe digitale. Unitatea de învăţământ va face publică tematica 

probelor de concurs, precum şi bibliografia recomandată, prin afişare atât la sediul liceului, 

cât și pe site-ul oficial al instituției de învățământ. 
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Alte informații privind școlarizarea la nivelul de învățământ postliceal: 

• În anul școlar 2022-2023, durata cursurilor este de 37 săptămâni conform Art. 1, alin.(1), 

lit.c) din OME nr. 3505/ 31.03.2022. Cursurile încep la 5 septembrie 2022 și se încheie la 

23 iunie 2023. 

• Cursurile se desfăşoară în două laboratoare, mobilate modern, dotate cu laptopuri 

echipate specific deficienţei de vedere, display Braille, smart-board, imprimantă Braille, 

acces la internet.  

• Studiile şcolii postliceale se încheie cu examen de absolvire prin care se certifică 

competenţele profesionale dobândite de elevi/cursanţi. 

• Examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului postliceal constă într-o probă 

practică - nota minima de promovare este 6 (şase), o probă scrisă - nota minima de 

promovare este 5 (cinci) şi realizarea şi susţinerea unui proiect - nota minima de 

promovare este 6 (şase). Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Analist-

programator trebuie să fie capabil să utilizeze tehnologiile informatice şi ale comunicării 

pentru conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea, implementarea şi dezvoltarea 

sistemelor informatice, a programelor şi a documentaţiei tehnice aferente. În urma 

susţinerii şi promovării examenului de certificare absolvenţii primesc certificat de calificare 

profesională nivel 5 şi suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.  

• Absolvenţilor învăţământului postliceal care nu au promovat examenul de certificare li se 

eliberează, la cerere, adeverinţă de absolvire şi foaia matricolă.  

• Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământ de stat finanţat de la buget pot susţine 

examenul de certificare de două ori, fără taxă, în oricare din sesiunile de examen. 

Prezentările ulterioare la examenul de certificare sunt condiţionate de achitarea unei taxe.  

• Creditele pentru educaţie si formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi 

recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza 

deciziilor senatului universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul 

licenţă, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ian. 2011, Secţiunea 11, art. 44, alin. 

(10). 
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