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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei in

cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind
responsabilii/
Numele si
operaţiunea

Funcţia

Data

prenumele

1
Elaborat

1.1.

Verificat
Verificat

1.2.
1.3

Vasiliu Amalia
Cecilia
Paduretu Alice
Nicoleti
Lamba Gheorghe

12.01.2019

Director adjunct

12.01.2019

Ing. Tudorache

S.C. Meel Electric

12.01.2019

Dan
Sarbu Stan

S.R.L. Baicoi

Secretar sef

Sef de catedra tehnica

Director
Aprobat
12.01.2019
CA. 18.01.2019
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Dat
Componenta
1.3

Ediţia/ revizia in
cadrul ediţiei

2.1.

1
Ediţia 2

2.2.

Revizia 1

revizuita

apli
ediţ

Modalitatea reviziei

21.01
21.01

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale

Scopul
difuzării

Exemplar

1

Compartiment

Funcţia

nr.

Data
primirii

Semnătura

5

6

7

Sarbu
Stan
Sarbu
Stan
Vasiliu C
Vasiliu C

21.01.2019

prenume

3.1.

Aplicare

2
1

conducere

Director

3.3.

Informare

2

conducere

Director

3.4.

Evidenta
Arhivare

3
4

3.5.

Nume si

3

4

Secretariat

Secretar sef

Secretariat

Secretar sef

21.01.2019

0^-7

21.01.2019
21.01.2019

p p
Prin această procedură se stabilesc condiţiile de admitere a elevilor in invatamantul profesional de
stat cu durata de trei ani.
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5.Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

Procedura se aplica de către secretariatul scolii in vederea admiterii elevilor din clasa aVIIIa in
invatamantul profesional de stat cu durata de trei ani.

6.Documentele de referinţa aplicabile
6.1.Legea 1/201 l-Legea educaţiei naţionale
6.2.Regulamentul intern
6.3.Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de invatamant, aprobat prin OMEC nr.

5079/31.082016,modificat si completat prin OMEN nr. 3027/08.01.2018;
6.4.Metodologia de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată
prin OMEN nr.5068/31.08.2016;
6.5.Ord. MEN nr.5031/04.09.2018 privind organizarea, desfăşurarea si calendarul admiterii in
invatamantul profesional de stat cu durata de trei ani pentru anul şcolar 2019-2020;
6.6.Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de trei ani.
6.7.Planurile cadru de invatamant pentru clasa a IX-a invatamant profesional de trei ani

6.8.Proiectul planului de şcolarizare la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
6.9. Nota de fundamentare privind elaborarea planurilor-cadru pentru invatamantul profesional de stat
cu durata de 3 ani

7.Definiţiile si abrevierile pentru termenii utilizaţi in procedura
ROFUIP - Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de invatamant
RI- Regulament intern
CA- Consiliu de administraţie

preuniversitar

PV- Proces verbal

OM- Ordin ministru
OMECTS
- Ordin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
OMEC- Ordin Ministerul Educaţiei si Cercetării
EN-- Evaluare Naţionala
8.Comisia de admitere

Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata
de 3 ani este alcătuită din:
a)preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b)vicepreşedinte - directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;
c)secretar - secretarul unităţii de învăţământ;
djmembri:
- cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor
acestora care se prezintă pentru înscriere;

-cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere si
evaluează lucrările candidaţilor;
-cadre didactice asistenţi pe perioada desfăşurării probei suplimentare de admitere - cadre didactice de altă
specialitate;
Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata
de 3 ani are următoarele atribuţii:
a)elaborează Procedura de admitere, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ şi avizării inspectoratului Şcolar judeţean;
b)organizează şi răspunde de aplicarea Procedurii de admitere ;
c)verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în învăţământul
profesional;
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d)sesizează inspectoratului şcolar judeţean orice eroare constatată în completarea documentelor şcolare
pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere în

învăţământul profesional calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere din unitatea de
învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care semnează şi aplică ştampila
unităţii;
e)asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de
învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care să ofere informaţii şi consiliere
persoanelor care se prezintă pentru înscriere;

f)transmite comisiei de admitere judeţene pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani raportul
privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata
de 3 ani.
9. Descrierea procedurii operaţionale

Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani următoarele categorii:
-elevii înscrişi în clasa a VlII-a;
-absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare.
Pot fi înscrişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani numai elevii care au promovat clasa a
VIII-a.

Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioada
prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani
Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se
realizează în 3 etape.

în fiecare etapă de admitere se organizează:
-înscrierea candidaţilor;
-preselecţia candidaţilor, după caz;
-proba de admitere suplimentară, după caz;

-admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
înscrierea candidaţilor în fiecare etapă de admitere
-se face în urma unui proces de orientare şi consiliere a elevilor.

-se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu
durata de 3 ani, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu
posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de
înscriere.

-se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată
de unitatea de învăţământ gimnazial.
La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani,conform art.2 alin (2) comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care
au ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani transmit în format electronic şi în scris, către
Comisia de admitere judeţeană, pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, lista candidaţilor
înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
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 unităţii, acolo unde este cazul
şi 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. în listele afişate în etapa I a admiterii se
va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a candidaţilor care nu
au promovat clasa a VIII-a.

Admiterea şi afişarea rezultatelor
Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, astfel:
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a)în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de
învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional 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
VUI-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VUI-a, care are o

pondere de 20%;
b)în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definita la litera a), şi
în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentara de admitere stabilita de unitatea de invatamant.
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 VUI-a;
b)media generală de absolvire a claselor a V-a - a VlII-a;

în cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există
candidaţi, cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi acea calificare, care au mediile de admitere,
precum şi mediile menţionate mai sus, egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea
solicitată.
Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel:
a)în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ
(calculată cf. art.5 alin (4) lit a.)

20ABS+80EN
MAIP= MA=

100
unde:

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
MA = media de admitere calculata conform art.10 alin. a).
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VHI-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VlII-a.
b)în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învăţământ (calculată cf. art.S alin (4) lit b.)

70x MA +30xPSA
MAIP =

100
unde:

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional.
MA = media de admitere
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ
Proba suplimentară de admitere se desfăşoară, în perioada menţionată în calendarul
admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai
mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ.
Modul de organizare si desfăşurare a probei suplimentare de admitere este conform anexei 1 la
Procedura de admitere.

Modul de organizare si desfăşurare a contestaţiilor este conform anexei 2 la Procedura de admitere.
Disciplina la care se susţine proba suplimentara de admitere este MATEMATICA de clasa aVIII-a.
Tematica pentru proba suplimentara de admitere este conform anexei 3 la Procedura de admitere.
Modele de subiecte si bareme de notare si corectare se găsesc in anexa 4 la Procedura de admitere.
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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 VHI-a, pentru absolvenţii din
promoţiile 2008 şi 2009.
Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea Naţională sau, după caz, examenul de
capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea
naţională susţinută de absolvenţii clasei a VUI-a este 1: EN = 1.
Media de admitere în învăţământul profesional,este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista
candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta Şcolii
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.
înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de
învăţământ, 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
VIH-a/ testele naţionale/ examenul de capacitate;
d)foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VHI-a (cu calculul mediei generale de absolvire)- copie şi
original;
e)fişa medicală.
Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional 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 învăţământul profesional cu durata de 3
ani.

Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii
admişi care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, se pot înscrie la
admiterea în învăţământul liceal.
Opţiunea de a participa la admiterea în învăţământul liceal atrage după sine renunţarea pentru etapa
respectivă a admiterii la locul ocupat în urma admiterii la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
10. Documentele utilizate
-fise de înscriere
-adeverinţe cu notele de la evaluarea nationala/teze cu subiect unic/teste naţionale/capacitate
-foaie matricola
-certificat de naştere
-carte de identitate
-fisa medicala

Anexa 1.
Modul de organizare si desfăşurare a probei suplimentare de admitere.
Proba suplimentară de admitere constă într-o probă scrisă la matematică.
Proba suplimentara de admitere se desfăşoară in data de 3 iulie 2019
Durata probei este de 2 ore.
Accesul în sălile de examen se va face în intervalul 8.00-8.30.
Accesul în sălile de examen se va face pe baza actului de identitate.
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Anexa 2.
Modul de organizare si desfăşurare a contestaţiilor
Afişarea rezultatelor la proba suplimentara : 3 iulie 2019 pana la ora 14.01
Depunerea contestaţiilor: 3 iulie 2019 între orele 1400-1600
Soluţionarea contestaţiilor: 4 iulie 2019 ora 12.00.
Afişarea rezultatelor după contestaţii: 4 iulie 2019 pana la ora 1400

Anexa 3.
Tematica pentru proba suplimentară de admitere.
Algebră.
1.Calcul algebric.
- Adunarea si scăderea numerelor reale.
-înmulţirea si împărţirea numerelor reale.
-Ridicarea la putere a numerelor reale.
-Funcţii
-Sisteme
2.Ecuaţii si inecuatii.
-Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută.
-Inecuatii de forma ax+b>0 (<, <, >)
3.Calculul mediilor.
-Calculul mediei aritmetice.
-Calculul mediei geometrice.
Geometrie
1.Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic. Teorema lui Pitagora, teorema catetei, teorema

înălţimii.
2.Ariile poligoanelor.
-Calculul ariei triunghiului.
-Calculul ariei pătratului.
-Calculul ariei dreptunghiului.
-Calculul ariei paralelogramului.
-Calculul ariei trapezului.
3.Geometrie în spaţiu.
-Calculul ariei laterale, totale si a volumului cubului.
-Calcului ariei laterale, totale si volumul paralelipipedului.
-Calculul ariei laterale, totale si volumul piramidei regulate.
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Anexa 4.

MODEL DE SUBIECT
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I.
Pe foaia de examen scriesi numai rezultatele 45 puncte
1.Rezultatul calcului 2+4:2 este egal cu
2.Media geometrică a numerelor 4 si 9 este....
3.Media aritmetică a numerelor 7 si -3 este....

4.Aria unui triunghi echilateral cu latura 2 cm este
5.Aria pătratului cu lungimea de 8 cm si lăţimea de 3 cm este..
6.Volumul cubului cu latura de 5 cm este
7.Trei kg de mere costă 24 lei. Un kg costă
8.Soluţia ecuaţiei 14x-42=0este
9.Soluţia inecuatiei 3x+15<0 este

SUBIECTUL al II-lea.
Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 45puncte
1.Să se deseneze pe foaia de examen piramida VABCD.
2.Să se calculeze ipotenuza triunghiului dreptunghic ABC cu catetele AB=12 cm si AC=5 cm.
3.Să se calculeze aria trapezului ABCD cu baza mică AB=4, baza mare CD=8 si înălţimea 6 cm.

4.Se dă paralelipipedul dreptunghic ABCDA1B1C1D1, în care AB=3 cm, BC=4 cm si AA1= 12
cm.

a)Să se calculeze aria laterală.
b)Să se calculeze aria totală.
c)Să se calculeze volumul paralelipipedului.

d)Să se calculeze diagonala paralelipipedului.

BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE
SUBIECTUL I
-Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte. •
-Nu se acordă punctaje intermediare.

SUBIECTUL al II-lea
-Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se spot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale,

în limitele punctajului indicat în barem.
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-Pentru orice soluţie corectă, chiar diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.

-Total 100 de puncte, din care 10 din oficiu.
-Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I

45 puncte

Subiect

Rezultat

Punctaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
6
2
3
24
125
8
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5

SUBIECTUL II

x<-5

45 puncte

Subiect

1
2

3

4

Punctaj

Rezultat
Desen corect

-5 puncte

BC2 =AB2 +AC2

- 2 puncte

BC2=169

-2 puncte

BC=13 cm

-1 punct

A=(AB+CD)-H/2

- 2 puncte

A=(4+8)-6/2

-1 punct

A=36 cm2

- 2 puncte

Pentru desen corect

-5 puncte

a) Al=Pb- AA1

- 2 puncte

A1=(2AB+2BC) • AA1

-2 puncte

Al=168 cm2

- 2 puncte

b) At= Al+2Ab

- 2 puncte

Ab=AB-BC=12 cm2

-2 puncte

At=192 cm2

- 1 punct

c) V= Ab- AA1
V=12-12=144cm3

-2 puncte

5

5
6

5

4

- 2 puncte

d)AC2 =AB2 +BC2

- 2 puncte

AC2 =25

- 2 puncte

AC=5 cm

-1 punct

C1A2=AC2+C1C2
CIA 2 =25+144=169

-2 puncte
-1 punct

ClA=13cm

5
5

-2 puncte.

10
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11. Cuprinsul
Numărul

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale

Pagina

componentei
in cadrul
procedurii
operaţionale

Coperta
1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau,

1

2.

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale

1

3.

Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, caz,

1

9.

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţa aplicabile activităţii procedurale
Definiţiile si abrevierile termenilor utilizaţi în procedura operaţională
Comisia de admitere
Descrierea procedurii operaţionale

10.

Documentele utilizate

4.
5.
6.
7.
8.

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

11.

Anexa 4
Cuprinsul

1
2
2
2
2
3
5
5
6
6
7
9

