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                     AVIZAT                                                                                             AVIZAT,                                                                       

în ședința Consiliului de administrație                                                 Președinte Comisia Județeană de Admitere, 

al unității de învățământ din 18.02.2022                                   Inspector Școlar General Adjunct, 

                                                                                                Prof. dr. Marta Mate 

                                                                                             

                                                                                                  Inspector Școlar IPT, 

                                                                                                  Prof. Dana Luiza Cioară 
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Ediţia: II 

 

 
1.  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau a 
reviziei  

 
 
 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

 
Numele şi prenumele 

 
Funcţia 

 
Data 

 
Semnătura 

1. Elaborat Prof. Stoi Anca 
Responsabil arie curriculară 

”Tehnologii” 
18.02.2022 

 

2. Verificat Prof. Apostu Mariana Resp. CEAC 18.02.2022  
3. Aprobat Prof. Rebeleș Daniel Director 18.02.2022  
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2.  Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
 
 

Nr. 

crt. 

Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea de 

revizuire 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei / revizuirii ediţiei 

2.1. Ediţia I          5.03.2015 
 Revizia I.1.        24.02.2016 
 Revizia I.2.        13.02.2017 
.... Revizia I.3.        23.02.2018 
2.2 Ediţia a II-a        18.02.2019 
.... Revizia II.1.        14.02.2020 
.... Revizia II.2.        15.02.2021 
 Revizia II.3.        18.02.2022 
.... Revizia II.m.    

 
 
 
 

3.  Lista persoanelor la care se difuzează ediţia / revizia în cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 
 
 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Nr. 

ex. 

 

Compartiment 
 

Funcţia 
Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

 

Semn. 

 

3.1. 
 

Aprobare 
 

1 
Consiliul de 

administrație 

 

Președinte 
Prof. Rebeleș  

Daniel  
18.02.2022  

 

3.2. 
 

Avizare 
 

1 
 

ISJ Hunedoara 
Inspector 

specialitat

eeteetete 

prof. Dana Luiza 
Cioară 

 

25.02.2022  

 

3.3. 
 

Aplicare 
 

1 
Comisia de admitere 

Cadre did, 
operatori 

economici 
Conform deciziei 01.03.2022 

 

 

3.4. 
 

Informare 
 

1 
Comisia metodică Aria 

curriculară „Tehnologii” 
Responsabil prof. Stoi Anca 25.02.2022  

 

3.5. 
 

Arhivare 
 

1 Secretariat 
 

Secretar Ursu Adriana 25.02.2022  

 

3.6 
 

Alte scopuri 
 

Postare pe site-ul școlii 
Responsabil  

site 

 

Prof. Cioată Ilie 

Nelu 
25.02.2022 
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4.   Scopul procedurii operaţionale 

 

 

 

Prezenta procedură reglementează procesul de înscriere și admitere a absolvenților claselor a 

VIII-a în învățământul profesional de stat în cadrul Liceul Tehnologic RETEZAT Uricani. 

Documentele de referință aplicabile activității procedurate: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, art.97(2) ; 

- O.M.E.N.C.S. 5079/31.08.2016 - Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ, cu modificirile și completările ulterioare; 

- O.M.E.N.C.S. 5068/2016 - Metodologia de organizare și funcționare a învățământului 

preuniversitar de stat; 

- O.M.E.N.C.S. 5033/ 2016 - Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional 

de stat; 

- OMEC 5142/ 30.08.2021 privind Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani; 

- Regulamentul (UE) 2016/ 679 privind pretecția persoanelor fizice în ceea ce rivește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/ 

CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Procedura oferă tuturor celor interesați informații cu privire la: 

-    condiția de trecere prin etapa prealabilă de preselecție; 

-  calculul mediei de admitere;  

-  cazurile în care se susține proba suplimentară de admitere, programa de examen pentru 

disciplina la care se susține aceasta probă, modul de organizare și desfășurare a probei, 

modele de subiecte și bareme de evaluare, durata probei, modul de organizare și 

desfășurare a contestațiilor. 

Procedura asigură transparenţa procesului de admitere. 
 

 
 
 

5.  Domeniul de aplicare a procedurii 

operaţionale 
 

Prezenta procedură se aplică: 
Prezenta procedură se aplică tuturor elevilor absolvenți ai claselor a VIII-a care doresc 

înscrierea în învățământul profesional de stat în cadrul Liceul Tehnologic “Retezat”   Uricani și 

angajaților  Liceul  Tehnologic  “Retezat”  Uricani  implicați  în organizarea  și desfășurarea 

admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani. 
Procedura intră în vigoare din momentul aprobării ei de către Consiliul de administraţie al 

Liceului Tehnologic “Retezat”  Uricani, semnarea de directorul instituției, în calitate de 
preşedinte al Consiliului de administraţie,   înregistrarea ei în registrul de procese verbale ale 
şedinţelor și avizarea de către Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. 

Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; 
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a.  Această activitate depinde de activitatea următoarelor comisii / compartimente: 

• Comisia de admitere; 

• Comisia pentru elaborarea și promovarea ofertei educaționale și de 

profesionalizare; 

• Comisia   metodică   a  ariei  curriculare   „Tehnologii”   (pentru   inițierea   și  

implementarea parteneriatelor cu mediul de afaceri local); 

• Secretariat. 

b.   De această activitate depind în cadrul activităţii efectuate următoarele compartimente: 

• Comisia de admitere; 

• Secretariat. 

Comisiile / Compartimentele furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; compartimentele implicate în activitatea procedurată. 

a.  Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente: 

• Comisia  metodică  a  ariei  curriculare   „Tehnologii”, (pentru  inițierea  și  

implementarea parteneriatelor cu mediul de afaceri local); 

• Secretariat. 

b.  De această activitate beneficiază în cadrul activităţilor efectuate următoarele 

compartimente: 

• Comisia de admitere; 

• Secretariat. 
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6.  Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
 
 

a.  Definiţii  ale  termenilor utilizaţi: 
 

Nr. 

crt 

. 

 
Termenul 

 

 
Definiţia şi / sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul respectiv 

 
1. 

 
Procedura 

operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie urmaţi, a metodelor de 

lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la 

succesiunea elementelor din cadrul derulării procesului respectiv 
 
2. 

Ediţie a unei 

proceduri 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,  aprobată şi 

difuzată 

 
3. 

 
Revizia în 

cadrul ediţiei 

Acţiunile  de modificare,  adăugare,  actualizare,  suprimare  sau altele  asemenea, după 

caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 
 

 

4. 

 

 

Preselecție 

Etapă  de  selelecție   obiectivă,   nediscriminatorie   și  transparentă,   realizată   la 

cererea scrisă a operatorului  economic / instituției publică parteneră a unității de 

învățământ  care se implică prin susținere  financiară  / stimulente  / alte forme de 

sprijin   în   formarea   profesională   a   elevilor   prin   angajamentul   menționat   în 

convenția cadru. 
 
 

b.  Abrevieri ale termenilor utilizaţi 
 

Nr. 

crt. 

 

Abrevierea 
 

Termenul abreviat 

1. ÎP3 ,ÎD Învățământ profesional cu durata de trei ani, Învățământ dual 

2. LTR Liceul Tehnologic “Retezat” Uricani 

3. ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 

4. MEN Ministerul Educaţiei Naționale  

5. CA Consiliul de administrație 

6. CAd Comisia de admitere 

7. CTeh Catedra Tehnică 

8. S Secretariat 

9. PO Procedura operaţională 

10. E Elaborare 

11. V Verifică 

12. A Aprobă 

13. D Decide asupra efectuării acţiunii 

14. C Contribuie 

15. R Răspunde de efectuarea acţiunii 

16. Ap Aplicare 

17. Ah Arhivare 
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7.  Descrierea procedurii operaţionale 

 

7.1.  Generalităţi 
 

Învăţământul   profesional /dual cu  durata  de  3  ani  este  organizat  după  clasa  a  

VIII-a,  ca  parte  a învăţământului secundar superior. 

Pot opta pentru ÎP3  următoarele categorii: 

a)  elevii înscrişi în clasa a VIII-a; 

b)  absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare. 

Elevii înscrişi în clasa a VIII-a la momentul  realizării  opțiunii,  pot fi înscrişi în ÎP3  

numai dacă au promovat clasa a VIII-a. 

Opţiunea elevilor pentru ÎP3 se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

In vederea admiterii în ÎP3, unitatea de învăţământ care organizează  învăţământ profesional  

poate organiza, în anumite condiții, preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară de admitere. 

Conform  calendarului  admiterii  în  învăţământul  profesional cu  durata  de  3  ani,  

admiterea  se realizează în 2 etape. În fiecare etapă de admitere se organizează: 

-  înscrierea candidaţilor; 

-  preselecţia candidaţilor, dacă este cazul; 

-  proba de admitere suplimentară, dacă este cazul; 

-  admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor. 

7.2.  Documentele utilizate 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- OMECS 5068/2016, OMEN . 5142 /30.08.2021 
- Modelul fișei de înscriere în ÎP3 

7.3.  Resurse necesare 

      7.3.1. Resurse materiale 

- Echipamente informatice; 
- Birotică; 

      7.3.2. Resurse umane: 

- Membrii comisiei de admitere.. 

      7.3.3. Resurse informaţionale 

- baze de date privind legislaţia aplicabilă; 
- colecţia Monitorul Oficial al României; 
- LEX.exe; 
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7.4. Modul de lucru 

 

Nr. 

crt. 

 

Etapa 
 

Descrierea operaţiunilor 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea 

admiterii 

-  Operatorii  economici  parteneri  cu  care  s-au  încheiat  contracte-cadru sau 

contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul 

professional care doresc organizarea unei probe de preselecție depun cereri scrise 

la sediul LTR. 

-  Cererile  depuse  sunt  discutate  și  aprobate  în  CA  al  LTR.(dacă  este cazul) 

2. - Împreună  cu  operatorii  economici  care  au  depus  cereri  pentru preselecția 

candidaților, persoana desemnată de directorul unității prin decizie  internă  

elaborează   procedura   de  preselecţie.   Aceasta   va cuprinde informaţii 

privind conţinutul (tematica) şi modul de organizare / desfăşurare a probei de 

preselecţie. Procedura de preselecţie va conţine prevederi  clare  pentru  asigurarea  

unei  selecţii  obiective, nediscriminatorii şi transparente. 

  -  Procedura de preselecție se aprobă în CA și se transmite spre avizare  către 

ISJ Hunedoara.(dacă este cazul) 

3. - Persoana   desemnată   de  directorul   unității  prin  decizie   internă elaborează 

procedura de admitere. Procedura va trebui să conțină informații cu privire la 

condiția de trecere prin etapa prealabilă de preselecție,  calculul  mediei  de  

admitere,  cazurile  în  care  se  susține proba suplimentară de admitere, 

programa de examen pentru disciplina la care se susține aceasta probă, modul 

de organizare și desfășurare a probei, durata probei, modul de organizare și 

desfășurare a contestatiilor. 

-  Procedura  de admitere  se aprobă în CA și se transmite  spre avizare către 

ISJ Hunedoara. 

4. - - După primirea avizului ISJ Hunedoara pentru procedura de admitere și (dacă 

este cazul) pentru procedura de preselecție, acestea sunt afișate la sediul LTR 
împreună cu lista cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile  și 

perioadele de înscriere. 

5. -  CA  avizează  componența  comisiei  de  admitere  și  o  transmite  spre avizare 

către ISJ Hunedoara. Aceasta va avea următoarea componență: 

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; 

d)membri: 

 cadre didactice  care realizează  preselecția  candidaților  în  sesiunea de 

preselecție (dacă este cazul); 

  cadre  didactice  de  specialitate  care  elaborează  subiectele  pentru 

proba suplimentară de admitere şi evaluează lucrările candidaţilor; 

   cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi  

consiliere  elevilor  şi  părinţilor  acestora  care  se  prezintă  pentru 

înscriere; 

   cadre didactice asistenţi pe perioada desfășurării probei suplimentare de 

admitere; 

   reprezentanţi  ai  operatorului  economic/instituţiei   publice  partenere 

care solicită preselecţia candidaţilor(dacă este cazul) 

   Atribuțiile comisiei sunt prezentate în anexa 2 

6.  -  Grupul  de  lucru  desemnat  de  directorul  unității  prin  decizie  internă 
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Informarea și 

consilierea elevilor 

cu privire la 

oportunitatea 

continuării 

studiilor în ÎP3 la 

LTR 

organizează și desfășoară: 

 acțiuni de informare și consiliere a elevilor de clasa a VIII-a în cadrul 

proiectului: ”Școală și carieră – Fii meseriaș!” – acțiunea ”Marșul 

meseriaților”, Caravana de informare și promovare a ÎPT, alte 

manifestări. 

 acțiuni de promovare a ofertei LTR prin ÎP3, de informare în legătură cu  
condițiile  de  înscriere,  cu  condițiile  de  acces  și  cu  beneficiile 

acestei forme de pregătire profesională; 

 activități  de  consiliere  a  elevilor  de  clasa  a  VIII-a  cu  privire   la 
oportunitatea continuării studiilor în ÎP3. 

7. - Grupul de lucru desemnat de directorul unității prin decizie internă, organizează  
și  desfășoara  ședințe  de  instruire  cu  părinții  și  elevii pentru  prezentarea   

procedurii   de  preselecție   (dacă  este  cazul),  a procedurii de admitere și a 

planului de școlarizare la ÎP3. 

8. -  La  sediul  LTR se  realizează  înscrierea  pe  baza  opţiunii  candidaților pentru  

o calificare  profesională  din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării  mai  

multor  opțiuni  în  ordinea  preferinţelor  exprimate  de candidat în fişa de 

înscriere. 

- Înscrierea în vederea admiterii în ÎP3 a elevilor din clasa a VIII–a se realizează pe 

baza fişei de înscriere în IP3, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial din care 
provine candidatul. 

9. -  La   încheierea   perioadelor   de   înscriere   menţionate   în   calendarul 
admiterii, Comisia de admitere din LTR va transmite în format electronic şi  în  

scris,  către  Comisia  de  admitere   judeţeană   pentru  ÎP3,  lista candidaţilor 

înscrişi. Aceasta este afişată, conform calendarului, la sediul LTR, împreună cu 
graficul de desfăşurare a sesiunii de preselecţie, dacă este  cazul  și  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 candidaților care nu au 
promovat clasa a VIII-a. 

10.  

 

 

 

 

Preselecția 

candidaților /Probe 

eliminatorii(dacă 

este cazul) 

-  Preselecția  candidaților((dacă  este cazul) se realizează la solicitarea unui   
operator   economic   partener   care   se   implică   prin   susținere financiară / 

stimulente / alte forme de sprijin în formarea profesională  a elevilor prin 

angajamentul menționat în convenția cadru, în conformitate cu procedura  de 
preselecție  avizată  în CA, aprobată  de ISJ Hunedoara și afișată la sediul unității. 

11. - Comisia  de  admitere  transmite  în  format  electronic  şi  în  scris,  către Comisia  

de  admitere  judeţeană  pentru  ÎP3  rezultatele  preselecției/probelor eliminatorii  și 

lista candidaţilor declarați admişi. După validarea rezultatelor de către Comisia de 
admitere judeţeană pentru ÎP3, acestea sunt afișate la sediul unității de învățământ. 

Dacă numărul celor reușiți la preselecție/ probe eliminatorii este mai mare decât 

numărul  locurilor  disponibile,  se va preciza  că urmează  o probă suplimentară de 
admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaților admiși în învățământul 

profesional. În listele afişate se va menţiona expres anularea înscrierii în ÎP3 a 

candidaților care nu au promovat clasa a VIII-a. 

12. - Candidații respinși vor ridica de la sediul unității fişa de înscriere în ÎP3 ei 

putându-se înscrie la o altă unitate cu ofertă pentru ÎP3 care nu a organizat o probă 
de preselecție/ probe eliminatorii. 

13.  

Actualizarea listei 

după etapa de 

preselecție/ 

probelor 

- În cazul în care unitatea școlară nu organizează o probă de preselecție/probe 

eliminatorii, candidații  respinși  în urma preselecției  organizate  de o altă unitate  

se pot înscrie la sediul acesteia pe baza fișei de înscriere în IP3. 

14. -  La  termenul   stabilit   în  calendarul   admiterii,   se  actualizează   și  se afișează 

lista candidaților înscriși. 
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eliminatorii    - Dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite de 

unitatea de învăţământ, se afișează informațiile privind organizarea probei 

suplimentare de admitere (data, locul desfășurării, ora, actele de identitate  

necesare  a  fi  prezentate  de  candidați,  alte  detalii organizatorice). 

15.  

 

Desfășurarea 

probei 

suplimentare de 

admitere 

(în cazul în care 
numărul candidaţilor 

este mai mare decât 

numărul locurilor 

oferite 

-  Proba  suplimentară  de  admitere  se  desfășoară  la  sediul  LTR,  în 

conformitate  cu procedura  de admitere avizată în CA, aprobată de ISJ 

Hunedoara și afișată la sediul unității. 

-  Proba  suplimentară  de admitere  în ÎP3 pe locurile  oferite  de LTR se 

desfășoara sub forma unui test grilă, interdisciplinar 

- Programa    pentru   proba   suplimentară    de   admitere    este 

prezentată în anexa 1 a  procedurii de admitere și va fi afișată 

înainte  de  desfășuarea  probei  la  sediul  unității pentru a fi 

consultată de toți candidații. 

-  Evaluarea  lucrărilor candidaților  se va face de către membrii evaluatori din 

comisia de admitere. 

16. -  Rezultatele  probei suplimentare  de admitere sunt afișate la sediul LTR la data 

prevăzută de calendarul admiterii și pot fi contestate în termen de 4 de ore de la 
data afișării. Lucrările contestate, vor fi reevaluate de membrii  evaluatori  din  

comisia  de  admitere,  alții  decât  cei  care  au realizat evaluarea inițială a lucrării. 

Informațiile privind modul și termenul de depunere a contestațiilor vor fi afișate la 
sediul unității împreună cu rezultatele probei suplimentare de admitere. 

17. - După rezolvarea contestațiilor, se afișează rezultatele finale ale probei suplimentare 

de admitere. Acestea vor fi transmise de către Comisia de admitere din unitate, în 

format electronic şi în scris, către Comisia de admitere judeţeană pentru ÎP3. 

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admiterea în ÎP3 se realizează, în fiecare etapă, astfel: 

a.  în cazul în care numărul de candidați înscrişi nu depășește numărul locurilor  

oferite  de  unitatea  de  învățământ,  admiterea  se  va  realiza  pe baza  

portofoliului   educațional   al  elevului;  în  portofoliul  educaţional   al elevului  se  

are  în vedere,  pentru  admiterea  în IP3,  media  de  admitere (MA), calculată ca 

medie ponderată între media generală la evaluarea naţională (EN) susţinută de 

absolvenţii clasei a VIII-a (ABS), 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% ; 

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 suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 

19. -  Comisia de admitere din unitate actualizează lista candidaților înscriși la LTR  

prin  eliminarea  candidaților  corigenți,  repetenți,  cu  situația neîncheiată și 

corectează eventualele erori privind mediile generale de absolvire a 

candidaților rămași în listă. 

-  Comisia de admitere din unitate, transmite lista actualizată a candidaților înscriși,  
în  format  electronic  şi  în  scris,  către  Comisia  de  admitere judeţeană pentru 

ÎP3, spre validare. După validare, lista este afișată la sediul LTR. 

20. Comisia  de  admitere  calculează   media  de  admitere  a  candidaților admiși. 

Calculul mediei de admitere în ÎP3 se face astfel: 

a)  în  cazul  în  care  numărul   candidaților   nu  depășește   numărul 

locurilor oferite. 

  

        
          

   
 (1) 

 

unde: MAIP = media de admitere în IP3, MA = media de admitere,  ABS = media 

generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la 



 

 

Liceul Tehnologic 

“RETEZAT” Uricani 

Str. Republicii, nr. 16 

Tel. 0254 511109 

e-mail: 

retezaturicani18@gmail.com 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 privind 

 ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL CU DURATA DE 3 

ANI 

Ediţia: I /05.03.2015 

Revizia: 1/24.02.2016 

Revizia: 2/13.02.2017 

Revizia: 3/23.02.2018 

Ediţia: II/18.02.2019 
 COD: P.O. 05 - 15 Revizia: 1/14.02.2020 

Revizia: 2/15.02.2021 

Revizia: 3/18.02.2022 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admiterea 

candidaților și 

afișarea 

rezultatelor 

evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a. 

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

numărul locurilor oferite 

MAIP = 
70 ⋅ MA + 30 ⋅ PSA   

(2) 

100 
unde: MAIP = media de admitere în IP3, MA = media de admitere, PSA = nota la 

proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 

 
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. 

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 

Media de admitere în învățământul profesional este utilizată pentru stabilirea 

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

depășește numărul locurilor din oferta școlii 

În  cazul  candidaților  care  au  înregistrat  mai  multe  opțiuni  în  fișa  de 

admitere la o unitate școlară la care numărul total al celor înscriși nu depășește 

numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de învățământ, repartizarea  

pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fişa de înscriere, utilizând media 

de admitere, calculată conform formulei (1), drept criteriu de departajare și de 

ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare. 

Media   de  admitere   în  învățământul   profesional,   calculată   conform 

formulei  (2),  este  utilizată  pentru  stabilirea  ordinii  pe  lista  candidaților 

admiși în cazul în care numărul de candidați depășește numărul locurilor din 

oferta școlii. 

      În  perioada   stabilită   în  calendarul   admiterii,   comisia   de  admitere 

judeţeană va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial  

care  au  studiat  în  străinătate  şi,  din  această  cauză,  nu  au participat  la  
Evaluarea  Naţională  de  la  sfârşitul  clasei  a  VIII-a;  pentru aceşti absolvenţi,  la 

media generală de absolvire a gimnaziului  se iau în calcul doar rezultatele 

obţinute în anii de studiu parcurşi în România. 

21. Comisia de admitere întocmește lista cu candidații admiși în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere în ÎP3. Listele cuprinzând candidații admiși, 

respectiv respinși la învățământul profesional cu durata de 3 ani se întocmesc la 

unitatea de învățământ  care  organizează  învățământ  profesional și  se  transmit,  

în format electronic și în scris, la Comisia de admitere județeană pentru ÎP3, 

după fiecare etapă de admitere, conform Calendarului admiterii. 

După validarea listelor de către Comisia de admitere județeană pentru ÎP3 cu 

durata de 3 ani, acestea se afișează la sediul LTR. 

22. -   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: 
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a) fişa de înscriere în ÎP3; 

b) certificatul de naştere, în copie certificată 

conform cu originalul; 

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. 

23. -  Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în ÎP3 nu îşi 

depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt 

declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere. 

24. - Candidaţii respinşi la admiterea în ÎP3 precum şi candidaţii admişi care doresc să 

renunţe la locul ocupat la ÎP3, se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal. 

25. - Pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care nu s-au înscris la unităţile la care au fost 

admiși sau care nu au participat la cele două etape de admitere în ÎP3 şi care 
solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la ÎP3, precum şi cei care şi-au încheiat 

situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere   menţionate   în  

calendarul,   comisia   de  admitere   judeţeană pentru  ÎP3 va organiza  a II-a  etapă  
de admitere,  pe locurile  rămase libere. Admiterea se face în perioada menţionată 

în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, ţinând cont de 
criteriile prevăzute  în  prezenta  metodologie,   în  baza  hotărârilor  comisiei  de 

admitere judeţene pentru ÎP3. 

26. - Dacă,  la  încheierea  etapelor  de  admitere  menţionate  în  metodologie, mai există 

locuri vacante la clasele pentru care se susţin probe de preselecţie, comisiile de 

admitere judeţene pentru ÎP3 pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a 
acestor probe. Graficul şi locul de desfăşurare a probei de preselecţie vor fi făcute 

publice, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial si al unităților de 

învăţământ care desfășoară ÎP3 Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se 
face în conformitate cu metodologia de admitere. 
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8.  Responsabilităţi şi răspunderi în derularea  procedurii operaţionale 
 
 

Nr. 

crt. 

 

Acţiunea (operaţiunea) / Etapa 
Compartimentul (postul) 

D CA CAd S CTeh 

1. Pregătirea admiterii D A  R C 

2. Preselecția candidaților (dacă este cazul) V  R C C 

3. Desfășurarea probei suplimentare de admitere(dacă 
este cazul) 

V  R C  

4. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor V  R C  
 
 

9.  Anexe, înregistrări, 

arhivări 
 

Nr. 

anexă 

Denumire 

anexă 

 

Elaborator 
 

Aprobă 
Nr. 

ex. 

 

Difuzare 
Loc 

arhivare 

Perioadă 

arhivare 

Alte 

elem. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
1. 

Programa pentru 

proba 

suplimentară de 

admitere 

 

 
LTR 

 

 
CA 

 

 
1 

 Manualul 

de 

proceduri 

ÎP 

 
Cu 

procedura 

 

 

 
2. 

 
Calendarul 

admiterii 

 

 
MEN 

 

 
- 

 

 
1 

 Manualul 

de 

proceduri 

ÎP 

 
Cu 

procedura 

 

 

 
3. 

 

Atribuțiile 

comisiei de 

admitere 

 

 
MEN 

 

 
- 

 

 
1 

 Manualul 

de 

proceduri 

ÎP 

 
Cu 

procedura 

 

 

 
4, 

 
Modelul fișei de 

înscriere în ÎP3 

 

 
MEN 

 

 
- 

 

 
1 

 Manualul 

de 

proceduri 

ÎP 

 
Cu 

procedura 
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 10. Cuprins 
 

 
Nr. componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale 

 

 

Pagina 

 Coperta        1 
 
1. 

Lista  responsabililor  cu  elaborarea,  verificarea  şi  aprobarea  ediţiei  sau  a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

1 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 2 
 
3. 

Lista   persoanelor   la   care   se   difuzează   ediţia/revizia   în   cadrul   ediţiei 

procedurii operaţionale 

2 

4. Scopul procedurii operaţionale 3 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3 

6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 5 

7. Descrierea  procedurii operaţionale 6 

8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea  procedurii operaţionale 12 

9. Anexe, înregistrări, arhivări 12 

10. Cuprins 13 
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ANEXA 1 
 
 

PROGRAMA 

pentru proba suplimentară de 

admitere 
 

ALGEBRĂ 

1.  Funcţii 

• Noţiunea de funcţie; funcţii definite pe mulţimi finite exprimate cu ajutorul unor 

diagrame, tabele, formule; graficul unei funcţii, reprezentarea geometrică a graficului 

• Funcţii de tipul  f : A → ℜ,  f (x) = ax + b, unde a şi b sunt numere reale 
• Ecuaţii de forma ax+b=0, unde a şi b sunt numere reale 

2.  Numere reale 

• Reprezentare numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări. 

• Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operaţii cu acestea (adunare, scădere, 

înmulţire, împărţire, ridicare la putere). 
 
GEOMETRIE 

1.  Reprezentarea corpurilor geometrice simple 

• Proiecţii pe plan 

• Desen in perspectiva 

2.  Calcularea de arii şi volume 

• Paralelipipedul dreptunghic, cubul: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum 

• Prisma dreaptă cu baza: triunghi echilateral, pătrat, dreptunghi, hexagon regulat: 

descriere, aria laterală, aria totală şi volum 

• Piramida triunghiulară regulată, tetraedrul regulat, piramida patrulateră regulată, 

piramida hexagonală regulată: descriere, aria laterală, aria totală şi volum 

• Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată, trunchiul de piramidă patrulateră 

regulată: descriere, aria laterală, aria totală, volum 

• Cilindrul circular drept, conul circular drept, trunchiul de con circular drept: descriere,  

aria laterală, aria totală şi volumul. 
 
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

• Norme de sănătate şi securitate în  muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor 

• Materii prime şi materiale-generalităţi; 

o  Materii prime  şi  materiale  metalice:  provenienţă, clasificare, proprietăţi; 
o  Materii prime şi materiale plastice: provenienţă, clasificare; proprietati; 

• Elemente  de  limbaj  grafic;  fişa  tehnologică - noţiuni generale; 
o  Operaţii   de   pregătire,   prelucrare,   finisare   din procesul tehnologic  de 

realizare a unui produs simplu; 
o  Realizarea unui produs din materialele studiate; 
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o  Evaluarea si valorificarea produselor din materiale metalice, material plastic,     
cauciuc, sticlă. 

o  Activităţi  şi   meserii  specifice realizării produselor din metal,  plastic, cauciuc, 
sticlă 

• Analiza caracteristicilor produselor in funcţie de calitate şi preţ. 
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ANEXA 2 

 

 

ATRIBUȚIILE COMISIEI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI 

 

 

Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 

ani are următoarele atribuţii: 

a)  elaborează  Procedura  de  preselecţie / probele eliminatorii (dacă  este  cazul),  în  parteneriat  cu  

operatorul  economic/ instituția publică parteneră, pe care o supune aprobării consiliului de 

administrație al unității de învățământ,  operatorului  economic  /  instituției  publice  partenere  și  

avizării  inspectoratului  școlar județean; 

b)  elaborează Procedura de admitere, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității 

de învățământ și avizării inspectoratului școlar județean; 

c)  organizează şi răspunde de aplicarea Procedurii de preselecţie/ Probelor eliminatorii și a Procedurii 

de admitere ; 

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

învățământul profesional; 

e)  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  învățământul  profesional  calculate  greşit  se  face  de  către  preşedintele  comisiei  de 

admitere  din unitatea de învăţământ  care organizează  învățământ  profesional  cu durata de 3 ani, care 

semnează şi aplică ştampila unităţii; 

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

din unitatea de învăţământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani, care să ofere 

informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere; 

g)  transmite comisiei de admitere judeţene pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani raportul 

privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ professional cu 

durata de 3 ani. 

 


