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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 şi completat prin OMENnr. 3027/08.01.2018;
6.4.Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată
prin OMENCS nr.5068/31.08.2016
6.5.Ord. MEN nr.4795/31.08.2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii in
invatamantul profesional de stat cu durata de trei ani pentru anul şcolar 2018-2019;
6.6.Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de trei ani.
6.7.Planurile cadru de invatamant pentru clasa aiXa invatamant profesional de trei ani
6-8.Proieetul 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 unitarilor de invatanvant

preuniversitar

Rl- Regulament intern

OM- Ordin ministru
OMECTS
- Ordin Ministerul Educaţiei, <
- Ordin Ministerul Educaţiei s
EN-

- Evali

ii, Tineretului si Sportului

•eNati

.Comisia de at

Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesion
de 3 am este alcătuită din;

a)preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b)vicepreşedinte - directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;
iretar - secretarul unităţii de învăţământ;

şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor

- cadre didactice care asigură înscriere

-cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele

proba suplimentară de admitere şi

evaluează lucrările candidaţilor;
-cadre didactice asistenţi pe perioada desfăşurării probei si
special itafe;
de învăţământ c

mizează învăţământ profesional cu durata

itribuţii:
a) elaborează Procedura de admit:
învăţământ Şi avizării inspectorat!

pe care o supune aprobării

Şcolar judeţean;
^a Procedurii de admitere;

c) verifică documentele prezentaţi

candidaţi şi calculul coreei

dl sesizează inspectoratului şcolar judeţean o
pentru înscriere şi corectează, acolo unde esf

învăţământul profesional calculate greşit se f
invatamant care organizează învăţământ prot

onsiliului de administraţie al unităţii de
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e)asigur^ prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a i

învăţământ care organizează învăţământ profesional cu d
persoanelor care se prezintă penltu înscriere:

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

Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani următoarele categorii:
-elevii înscrişi în clasa a V[[[-a;
-absolvenţii clasei a VIIT-a din seriile anterioare.
Pot fi înscrişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani numai elevii care au promovat clasaa
Opjiunea elevilor pentru învăţământ profesional cu durata

se realizează în perioada

prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul profesional cu t
Conform calendarului admiterii în învăţământul profesîon
^ape.

-preselecţia candidaţilor, după caz;
-proba de admitere suplimentară, după caz;
-admiterea candidaţilor şi afişurea 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 profesk
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 t
se tealizează pe baza fişei de înser

reia învăţământul profesional cu durata da 3 ani, eliberată

ea de învăţământ gimnazial.
heierea perioadelor de înscrie
te în calendarul admiterii în învăţământul
ptofcsional c durata de 3 ani,conlbrm art.2 alin (2) comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care
u 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 l a admiterii se
va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a candidaţilor care nu

Admiterea şi afişarea rezultatelor
Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, astfel:
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
Vlll-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a Vlll-a, care are o

pondere de 25%;
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ui în proporţie de 70% media dl
re doi c

didaţi a

idii de admitere egale, aceştia v:

fi departajaţi folosind, în

ordini

lă obţinută la Evaluarea b ţîonală din clasa a VUI-a;
b) media generală de absolvire a claselor
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.

Caicului mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel:
(calculată cf. art.5 alin (4) lit a.)
ABS+3EN
MAIP^ MA

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 VUI-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a Vlll-a.
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de

învăţământ (calculată el. art.5 alin (4) lit b.)

70x MA +30XPSA

' ^ media de admitere în învăţământul profesional.
- nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ
Proba suplimentară de admitere se desfăşoară, în perioada menţionată în calendarul
erii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, doar în cazul în care numărul de candidaţi este m

Modul de organizare si desfăşurare a probei suplimenta re de admitere este conform
Procedura de adm

Modul de organizare si desfăşurare
Disciplinii la care se susţine proba s

conform anexei 2 la Procediira de admitere.

itere este MATEMATICA d e clasa aVIU-a.

pentru proba suplimentara

inform anexei 3 la Procedurai de admitere.

e subiecte si bareme de no

^ăsesc in anexa 4 la Procedu rade admitere.

Pentru absolvenţii

din promoţiile de până în anul 2009 iinclusiv, în media de admiteie, media

la Evaluarea Naţională se

pâria în anul 2003 inclusiv, ci

absolvenţii de
2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect

de la examenul de capacitate, pentru
iţionale, pentru absolvenţii din promoţiile
asa a Vlll-a, pentru absolveriţii

din
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te le naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea

t

ţinută de absolvenţii clasei a Vili-a este I: EN = 1.

ti

a de admitere în învăţământul profesional,este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista

r admişi în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii
^ ipă afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional eu durata de 3 ani, in perioada

ldl diterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii depun, la
admişi, dosarele de în

admişi

efectuea

sioaalcuduratade3anî;
c)adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ tezele cu subiect unic din cit
VHl-a/ testele naţionale/ examenul de capacitate;

d)foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIii-a (cu calculul mediei generale de absolvire)- copie şi
e)fişa medic
Laţii care, in perioada n jntionată în
de 3 ani, nu i
neocupate şi

ir fi utilizate pentru un lătoarele etape de admi

^ăţământul profesional
ocurile
lăţământul profesional cu dl

de 3

Candidaţii respinşi ia admiterea în învăţământul profesional cu durata di I ani, precum şi candidaţi

Opţiunea de a participa la admiterea în învăţământul liceal atrage după sine renunţarea pentru >
respectivă a admiterii la locul ocupat în urma admiterii la învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
10. Documentele utilizate

tationala/t

e cu subiect unic/teste naţionale/capacitate

Modul de organizate şi 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 25 iunie 2018
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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Modul de organizare si desftşurare
Afişarea rezultatelor la proba suplir

[testaţii lor
ra:26 iunie 2018pana la ot
•ntre orele 14M-16*

Depunerea contestaţiilor: 26 iunie 2018 ii
Soluţionarea contestaţiilor: 27 iunie 2018
Afişarea rezultatelor după contestaţii: 27

:a pentru proba suplimentară de admitei

:a şi scăderea numerelor reale.

:a şi împărţirea numerelor reale,
a ia pulere a numerelor reale.
-Funcţii
-Siste:

2.Ecuaţii şi inecuaţit.
-Ecuaţii de gradul I cu o necun
-Inecuaţii de forma ax+b>0 (<,
3.Calculul mediilor.
-Calculul mediei aritmetice.
-Calculul mediei geometrice.

unghiul dreptunghic. Teo

-Calculul
3. Geometrie în:
-Calculul
;i laterale, totale şi volumul paralelipipedului,
-i laterale, totale şi volumul piramidei regulate.
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MODEL DE SUBIECT
Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă lOpuncte din oficiu.
Timpul de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I.
Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele 45 puncte
1.Rezultatul calcului 2+4:2 este egal cu
2.Media geometrică a numerelor 4 şi 9 este....

3.Media aritmetică a numerelor 7 şi -3 este
4.Aria unui triunghi echilateral cu latura 2 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 inecuaţiei 3x+15<0 este
SUBIECTUL al Il-lea.
Pefoa

i rezolvă

1.Să se deseneze pe foaia de e:r

2.Să se calculeze ipotenuza triunghiului dreptunghic ABC cu catetele AB=12 cm şi AC^5 cm.
3.Să se calculeze aria trapezului ABCD cu baza mică AB^4, baza mare CD=8 şi înălţimea 6 cm.

4.Se dă paralelipipedul dreptunghic ABCDAlBICIDl.în care AB^3 cm, BC^4 cm şi AA1= 12
a} Să se calculeze aria laterala.
b)Să se calculeze aria totală.

c)Să se calculeze volumul paralelipipedului.
d)Să se calculeze diagonala paralelipipedului.

BAREM DE CORECTARE ŞI 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 Il-lea
-Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se spot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţial
în limitele punctajului indicat în barem.
-Pentru orice soluţie corectă, chiar diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
-Total 100 de puncte, din care lOdîn oficiu.

-Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
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45 puncte
Rez ltat

Subiect

Punctai

I 5

x<-5

Subiect

2

3

4

Rezultat

Punctai

Desen corect

-5 puncte

BC2 =AB2 +AC2
BC2=I69

- 2 puncte
-2 puncte

BC=13cm

-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

AI=(2AB+2BC) • AA!
Al=168cm2
b) At= AI+2Ab

- 2 puncte

At=192cm2

- 1 punct

d)AC2 =AB2 +BC2
AC2 =25
AC=5cm

CIA 2 =AC2 +CIC 2
CIA 2 ^25+144=169
ClA=13cm

5
6

-2 puncte
- 2 puncte

V=12-12=144cm3

5

-2 puncte

Ab=AB-BC=l2 ctn2
e)V=Ab-AA1

5
5

-2 puncte

5

4

-2 puncte
- 2 puncte
- 2 puncte
-1 punct

-2 puncte
-1 punct
-2 puncte.
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Numărul

Denumirea componentei din cadrai procedurii operaţionale

Pagina

ia cadrul

operaţionale

Coperta
1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

2-

Situaţia ediţiilor

si

a

reviziilor

în

cadrul

ediţiilor procedurii

3.

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

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

6.

Documentele de referinţa aplicabile activităţii procedurale

8.

Comisia de admitere

1

Definiţiile si abrevierile termenilor utilizaţi în procedura operaţională

9.
10.

11.

Cuprinsul

9

