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1,Documente de referință: 

  Legea Educației Naționale, Legea Nr. 1/2011 

 OMENCȘ 5608/31.082016 

 OMEN 3566/2017 

 OMEC 5449/30.08.2020 

 OMECNS 5033/29.08.2016 Metodologie organizare și funcționare a învățământului 

profesional de stat 

 Ordinul MEN nr. 5447/31.08.2020 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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2.Scopul procedurii 

    Scopul procedurii este de a stabili modalitatea de admitere a elevilor din clasa a VIII-a, în 

conformitate cu normativele în vigoare, pentru continuarea traseului de şcolarizare în învăţământul 

profesional de 3 ani. 

ARIA DE CUPRINDERE: 

Procedura operaţională „Admiterea elevilor in învăţământul profesional cu durata de 3 ani”stabileşte 

etapele ce se vor desfăşura pentru derularea activităţilor specifice; 

Prezenta procedura va fi aplicată de către membrii Comisiei de admitere pentru:  

- toti absolventii din clasa a VIII -a din seria curenta, 2020-2021 

- toţi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare 

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021- 

2022 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5.068/2016, respectiv Anexa n1 la OMEN 3566/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Admiterea se face cu respectarea etapelor prevăzute în  Calendarul admiterii în învăţământul 

profesional de stat ți în învățământul dual de stat aprobat prin OMEC 5440/30.08.2020, pentru anul 

şcolar 2021 – 2022 

Responsabilităţi : 

 Membrii C.E.A.C. răspund de  comunicarea prevederilor prezentei proceduri şi  de revizuirea 

procedurii  atunci când este cazul. 

 Directorii (managerii) unităţii şcolare şi preşedintele C.E.A.C. sunt responsabili pentru 

implementarea, verificarea respectării şi menţinerea acestei proceduri.  

 Secretariatul şcolii este responsabil de păstrarea înregistrărilor realizate prin aplicarea 

procedurii. 

 Membrii Comisiei de înscriere răspund de colectarea informaţiilor, verificarea datelor şi 

înregistrarea acestora. 

 Elevii care se înscriu şi părinţii acestora au responsabilitatea de a prezenta documentele 

solicitate la unitatea de învăţământ la care au fost repartizaţi în perioada stabilită de către 

minister. 

 

3.Descrierea procedurii 

                                           Conținutul procedurii 

3.1. Anterior debutului procesului de înscriere a absolvenților claselor a VIII-a în învățământul                               

profesional cu durata de 3 ani, Liceul Tehnologic Topolog are în ofertă școala profesională 

calificarile profesionale:  

Nr. 

crt. 

Profil / Domeniu Specializare / Calificare profesională Nr. 

locuri 

1 tehnic/mecanică 1.mecanic agricol 12 

2 servicii/comerț 2.comerciant-vânzător 12 
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Se vor organiza urmatoarele acțiuni de informare:  

 ”Săptămâna meseriilor” 

 participarea la târgul ofertelor educaționale 

 sesiuni de informare/prezentare a ofertei educaționale 

 distribuirea de broșuri și alte materiale cu caracter informativ, conform calendarului national 

stabilit prin OMEC Nr. 5440/30.08.2020 

 afișarea pe site-ul Liceului Tehnologic a unei secțiuni dedicate promovării învățământului 

profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei de școlarizare. Promovarea va fi realizată în 

parteneriat cu operatorii economici, fiind evidențiate modele de succes, exemple de bună 

practică, experiențe relevante ale parteneriatului școală – operator economic 

  sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a şi părinții acestora, prin mijloace electronice 

de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc), pentru prezentarea metodologiei 

și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la 

învățământul profesional de stat și a modului de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere 

în învățământul profesional de stat.  

3.1.1. Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se 

realizează în 2 etape. În organizarea admiterii în învățământul profesional nu se va organiza 

preselecția candidațiilor, neexistând o cerere scrisă a operatorului economic partener în acest sens. 

În fiecare etapă de admitere la Liceul Tehnologic Topolog, se organizează: 

- înscrierea candidaţilor; 

- proba de admitere suplimentară, după caz; 

- admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor. 

3.2. Înscrierea candidaților în vederea admiterii in învăţământul profesional cu durata de 3 ani se 

face de către comisia de admitere de la Liceul Tehnologic Topolog, stabilită prin Consiliul de 

administrație și aprobată de I.S.J. Tulcea, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare 

profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferinţelor 

exprimate de candidat în fişa de înscriere. 

     3.2.1. Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din 

clasa a VIII –a, se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 

eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial. Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară 

neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenție. 

     3.2.3. Modelul fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani va fi cel elaborat 

de Comisia Națională de Admitere în Învăţământul Profesional. 

     3.2.4. La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani, comisia de admitere de la Liceul Tehnologic Topolog transmite în 

format electronic şi în scris, către Comisia de admitere judeţeană pentru învățământul profesional cu 

durata de 3 ani, a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pentru 

fiecare calificare. 

     3.2.5. Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, este afişată, 

conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul Liceului 
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Tehnologic Topolog, împreună cu graficul de desfăşurare a probei suplimentare de 

admitere, în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de 

unitatea de învăţământ.  

3.3. Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, astfel: 

     3.3.1. În cazul în care numărul de candidați înscrişi nu depășește numărul locurilor oferite de 

Liceul Tehnologic Topolog, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în 

portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional de 

3 ani, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 

susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a 

claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%; 

     3.3.2 În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de 

Liceul Tehnologic Topolog, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere 

definita la pct.3.3.1, şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere 

stabilită de unitatea de învăţământ. 

     3.3.3. În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi 

folosind, în ordine, următoarele criterii: 

a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 

b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

     3.3.4. În cazul în care, la Liceul Tehnologic la o calificare profesională, pe ultimul loc există 

candidaţi, cu opţiunea exprimată pentru acea calificare, care au mediile de admitere, precum şi 

mediile menţionate la pct.3.3.1, egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea 

solicitată. 

     3.3.5. Calculul mediei de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani se astfel: 

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de 

învățământ: 

                         20 ABS + 80 EN 

MAIP = MA = -------------------------- 

                                   100 

unde: 

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. MA = media de admitere 

calculata conform pct.3.3.1). 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a. 

b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 

învăţământ: 

 

MAIP=70xMA+30xPSA/100 

unde: 
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MAIP = media de admitere în învăţământul profesional. 

MA = media de admitere calculata conform pct..3.3.5lit. a). 

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ 

     3.3.6. Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, 

media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, 

pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din 

promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru 

absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

     3.3.7. Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea Națională sau, după caz, examenul de 

capacitate /testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la 

evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1. 

     3.3.8. Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform pct.3.3.5 litera (a) este 

utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de candidați nu 

depășește numărul locurilor din oferta școlii 

     3.3.9. În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la Liceul 

Tehnologic Topolog, la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor 

oferite de unitatea de învățământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fişa de 

înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform pct.3.3.5, litera (a) drept criteriu de 

departajare și de ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare. 

     3.3.10. Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform pct.3.3.5 litera (b) este 

utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi 

depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii. 

     3.3.11. Listele întocmite în urma procesului de admitere vor fi trimise spre validare Comisiei 

județene de admitere, urmând a fi afișate ulterior validării la sediul Liceului Tehnologic Topolog 

3.4. După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în 

perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii 

depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de 

studii în original. 

     3.4.1. Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program stabilit și 

afișat de Comisia de admitere, pe baza următoarelor acte: 

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; 

b) certificatul de naştere, în copie legalizată; 

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ tezele cu subiect unic din 

clasa a VIII-a/ testele naționale/ examenul de capacitate; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a -a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și 

original; 

e) fişa medicală. 

     3.4.2. Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul professional 

cu durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile 

corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în 
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învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

3.5. Coordonarea admiterii în cadrul Liceul Tehnologic Topolog pentru învățământul profesional 

cu durata de 3 ani. 

     3.5.1. Comisia de admitere din cadrul Liceului Tehnologic Topolog a fost propusă și avizată de 

către Consiliul de Administrație 05.02.2021 și este alcătuită din: 

Preşedinte –prof. Ciobanu Virginia-director, profesor gradul I 

Vicepreşedinte : prof. Enache Gabriela-director adj. gradul I 

Secretar : Mirică Marioara 

Membri :  

                       Prof.Bucătaru Lăcrămioara Dorina-realizarea preselecţiei candidaţilor 

                       Prof. Ranciu Cristina Florentina -realizarea preselecţiei candidaţilor 

                       Prof. Raica Florin- elaborare subiecte şi evaluare lucrări 

    Maistr. Herda Ion-  elaborare subiecte şi evaluare lucrări 

                       Prof. Piticaş Georgian Emil-  elaborare subiecte şi evaluare lucrări 

                       Prof. Demian Ecaterina - elaborare subiecte şi evaluare lucrări 

                       Prof. Ciobanu Silviu Răzvan- înscriere şi consiliere  

                       Prof. Costache Constantin - înscriere şi consiliere 

                       Prof. Lungu Minodora Eugenia- înscriere şi consiliere 

                       Prof. Olteanu Ionela Luminiţa-asistent 

                       Prof. Cojocaru Mariana-asistent 

                       Prof. Silivestru Rodica Mihaela-asistent 

                       Prof. Silivestru Tudoriţa-asistent 

                       Ag.ec. Cristea Ioana 

                       Ag.ec. Mirică Dumitru 

     3.5.2. Componența comisiei de admitere de la Liceul Tehnologic Topolog care organizează 

învățământ profesional cu durata de 3 ani este va fi supusa aprobarii ISJ Tulcea. 

     3.5.3. Comisia de admitere pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani de la Liceul 

Tehnologic Topolog are următoarele atribuţii: 

a) organizează şi răspunde de aplicarea Procedurii de admitere ; 

b) verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în 

învățământul profesional; 

c) sesizează Inspectoratului Scolar Judeţean orice eroare constatată în completarea documentelor 

şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de 

admitere în învățământul profesional calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de 

admitere, care semnează şi aplică ştampila unităţii; 

d) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere din 

unitatea de învăţământ, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru 

înscriere; 

e) transmite Comisiei de admitere judeţene pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani 

raportul privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ 
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3.6. Organizarea probei suplimentare de admitere: 

     3.6.1. Disciplina din planul de învăţământ pentru clasa a VIII-a, la care se susţine proba 

suplimentară de admitere este Educatie tehnologică. 

     3.6.2. Programa de examen si bibliografia pentru proba suplimentară de admitere se 

regaseste in Anexa 3 

     3.6.3 Pentru anul școlar 2021-2022, modelele de subiecte și bareme de evaluare și notare pentru 

proba suplimentară de admitere în învățământul profesional se regăsesc în Anexa 4. 

     3.6.4. Proba suplimentară de admitere se desfășoară sub formă de examen scris, cu durata de 1 

oră, după un program afișat la sediul Liceului Tehnologic Topolog 

     3.6.5. Contestațiile se depun, la secretariatul unității de învățământ, în termen de 2 (două) ore de 

la afișarea rezultatelor probei suplimentare, urmând a fi rezolvate și afișate în termen de 24 de ore de 

la depunerea contestațiilor. 

4. Monitorizarea procedurii 

Aplicarea corectă a prevederilor procedurii de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 

ani de la Liceul Tehnologic Topolog este monitorizată de către Comisia de admitere judeţeană 

pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, din cadrul ISJ Tulcea. 

5. Analiza procedurii: 

Procedura este analizată în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Topolog și în Comisia 

Judeţeană de Admitere pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, care vor aproba, respectiv 

aviza prezenta procedură. 

 

 

6.Anexe 

Anexa 1. Componenţa dosarului de înscriere în clasa a IX-a: 

Anexa 2 Date solicitate de Comisia de înscriere 

Anexa 3 Programa de admitere în școala profesională 

Anexa 4 Modelele de subiecte și baremele de evaluare și notare pentru proba suplimentară de 

admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

 

Anexa 1. 

 Componenţa dosarului de înscriere în clasa a IX-a: 

a) cererea de înscriere; 

b) cartea de identitate (dacă este cazul) si certificatul de nastere, în copie legalizată; 

c) adeverinţă cu notele obţinute la Evaluarea Națională; 

d) foaia matricolă pentru clasele  I – a VIII-a (cu calculul mediei generale) sau V-VIII acolo unde se 

precizează limba 1 şi limba 2; 

e) fisa medicală. 
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Anexa 2 

 

Datele solicitate de Comisia de înscriere – necesare repartiţiei pe clase şi întocmirii bazei de 

date 
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ANEXA 3 

 

PROGRAMA DE ADIMTERE 

PENTRU ȘCOALA PROFESIONALĂ CU DURATA DE 3 ANI 

 

DOMENIILE: 

- tehnic/mecanică  

-servicii/comerț 

CALIFICĂRILE PROFESIONALE: 

-mecanic agricol 

-comerciant-vânzător 

DISCIPLINA: 

• EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ CLASA a VIII a- DOMENII PROFESIONALE 

Lista competenţelor relevante: 

1.1 Identificarea diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc. 

1.2 Identificarea unor domenii de activitate în funcţie de profesii şi meserii. 

1.3 Analizarea impactului tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor şi a mediului. 

1.4 Descrierea principalelor competenţe profesionale ale personalului angajat în diverse 

domenii de activitate. 

1.5 Elaborarea, după model a unui plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui 

serviciu. 

1.6 Analizarea cererii şi ofertei pe piaţa muncii. 

1.7 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate. 

1.8 Stabilirea unor corelaţii între simbolurile de pe produse şi domeniul profesional în care sunt 
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utilizate. 

1.9 Elaborarea unor strategii pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi 

aptitudini. 

1.10 Realizarea unui plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele 

personale şi de caracteristicile pieţei muncii. 

Conţinuturi tematice: 

• Familii ocupationale din domeniul resurse naturale si protectia mediului 

• Familii ocupationale din domeniul servicii 

• Meserii si profesii specifice diferitelor zone geografice. 

• Meserii si profesii noi. 

• Obtinerea unui loc de munca. 

Bibliografie 

1. Gabriela L, s.a., Educație Tehnologică, manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Corint, 2001. 

 

 

 

ANEXA 4 

MODELE DE SUBIECTE 

 

PROBĂ SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE 

 

Subiectul I Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 10 puncte 

 

1. Aparatele electrocasnice care funcţionează pe baza efectului termic al curentului electric sunt:  

 

a. fierbător electric, plita electrică, prăjitor de pâine, fier de călcat 

b. aparat foto, calculator, radio 

c. boiler electric, plita electrică, mixer 

 

2. Tehnologia de producere a energiei electrice într-o hidrocentrala se bazează pe: 

 

a. energia omului 

b. energia nucleului atomic 

c. energia apei 

 

3. Persoana care execută piese metalice prin prelucrarea la strung se numeşte: 

 

a. tâmplar  

b. b. strungar 

c.  c.tehnician 
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4. Aparatele electronice sunt: 

 

a. fierbător electric, plita electrică, radio 

b. aparat foto digital, calculator, radio 

c. boiler electric, plita electrică, mixer 

 

5. Creionul de tensiune se întâlneşte în trusa:  

 

a. lăcătuşului mecanic 

b. de prim ajutor 

c. electricianului 
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Subiectul II 
 

1. Foarte des, în diversele activităţi este nevoie sã se execute măsurări. 

 

 

30 puncte 
 

18 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  b  c 

Completaţi, în tabelul de mai jos, mărimea fizică obţinută în urma măsurării care este ilustrată în 

fiecare dintre imaginile a, b si c şi unitatea de măsură corespunzătoare. 

       

 Imaginea  Mărimea fizică  Unitatea de măsură  

 a      

 b      

 c      

2.     12 puncte 

În coloana A sunt indicate Meserii, iar în coloana B, Domenii economice. Scrieţi pe foaiade examen 

asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 

 A(meserii)   B(domeniu economic) 

 1. mecanic auto a. industrie uşoară 

 2. brancardier   b. turism 

 3. inginer zootehnist c. sănătate 

 4. cameristă   d. agricultură 

    e. mecanică 

 

Subiectul III 50 puncte 
 

1. 40 puncte În figurile de mai jos sunt mai multe scule şi aparate. Răspundeţi la următoarele 

cerinţe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a                b                    c              d                 e 
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a) Precizaţi denumirea fiecărui obiect din imagine 

b) Specificaţi o operaţie care se poate efectua cu fiecare dintre sculele (aparatele) de la punctul a şi 

o meserie care foloseşte aceste obiecte. 

 

2. Să se ordoneze crescător următorii multipli şi submultipli. 

 

kA, mA, MA, µA, nA 

 

 

10 puncte 
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  Barem de corectare şi notare 

Subiectul I  20 puncte 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect.   

1 a, 2 c, 3 b, 4 b, 5 c    

Subiectul II   30 puncte 

1.  Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.  18 puncte 

     

 Imaginea Mărimea fizică Unitatea de măsură  

 a lungime metru  

 b timpul secunda  

 c temperatura grade Celsius  

2. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect. 12 puncte 

1 e , 2 c, 3 d, 4 b    

Subiectul III   50 puncte 

1.    40 puncte 

Se acordă câte 2 puncte pentru denumire, 3 puncte pentru operaţie şi 3 puncte pentru 

meserie. Se punctează orice variantă corectă de răspuns. (ex. un posibil răspuns la punctul 

e) 

 

a. ciocan - 

b. pistol de lipit – 

c. cleşte – 

d. multimetru – 

 

e. şurubelniţă – montarea şi demontarea şuruburilor – mecanic auto 

 

2.10 puncte 

 

nA, µA,mA, kA, MA, 
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