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Scopul: 
Procedura stabileşte modul de organizare si desfasurare a admiterii elevilor înscrişi la 

învăţământul profesional de 3 ani de la Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu,, Tulcea. 

 

Documente aplicabile:  

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

- Metodologia de organizare şi funcționare a învățământului profesional de 3 ani, anexa 1 la 

OMEN nr. 5068 din 31.08.2016 

- Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 

2021 – 2022 Anexa nr.1 din OMEN Nr. 5449/ din 31. 08. 2020 privind organizarea, desfăşurarea 

şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul 

şcolar 2021 – 2022. 

___________________________________________________________________________ 

Aria de cuprindere:  

 

- elevii din ciclul gimnazial, înscrişi in serie curenta în clasa a VIII-a, numai daca  promoveaza 

clasa a VIII-a pana la sfarsitul anului scolar;  

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, aprobat prin 

OMEN nr. Nr. 5449/ din 31. 08. 2020, anexa 1. 
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Responsabilități:  

 

Membrii comisiei de admitere. 

 

Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învățământ profesional cu 

durata de 3 ani este alcătuită din patru membri- profesori din aria curriculară Tehnologii, cu 

atribuții la înscrierea , consilierea elevilor, asistent în cadrul probei suplimentare, cu atribuții în 

organizarea probei suplimentare, întocmire de subiecte proba suplimentară, evaluare lucrări 

proba suplimentară. 

 

 

Perioada: an şcolar 2021 - 2022 

 

Descrierea procedurii: 

 

Inscrierea candidatilor 

 

Art. 1.(1) In vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, unitatea de 

învăţământ poate organizează, in anumite conditii, probă suplimentară de admitere. 

 

Art. 2. (1) Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 

admiterea se realizează în 2 etape. 

 (2) În fiecare etapă de admitere se organizează:  

- inscrierea candidaţilor în vederea admiterii; 

- participarea candidatilor la proba de admitere suplimentară dacă este cazul; 

- admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor; 

- depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor declaraţi admişi. 

 

 
Etapa de 

admitere 

 
Înscrierea 

candidaţilor 

 

Proba 
suplimentară 
de admitere 

Afisarea 

rezultatelor 

la 

probasuplime

ntară 

de admitere  

Depunerea 

contestaţiilor 

Şi afişarea 

rezultatelor 

în urma 

contestaţiilor    

Admiterea 

candidaților 

şi afişarea 

rezultatelor 

 

Depunerea 

dosarelor de 

înscriere a 

candidaţilor 

declaraţi 

admişi 

Etapa I  5-8 iulie 2021 13-14 iulie  

2021 

14 iulie 

2021 

15 iulie 

2021 

15 iulie 2021 17-20  iulie 

2021 

Etapa 

II  

22-26 iulie 

2021 

29-30 iulie 

2021 

30 iulie 

2021 

31 iulie  

2021 

1 august   
2021 

2-5 august 
2021 

 

Art. 5. (2) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 

ani se face la secretariatul Liceului Tehnologic ,,Ion Mincu,, 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.  
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(3) 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.  

(4) Modelul fisei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani este elaborat de 

Comisia Națională de Admitere în Învăţământul Profesional și se transmite comisiilor de 

admitere județene.  

(5) Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani, fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la 

învăţământul profesional, în cadrul unei etape menţionate în calendarul admiterii în învăţământul 

profesional. 

Art.6 La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani, conform  comisia de admitere a  Liceului Tehnologic ,,Ion 

Mincu,, Tulcea transmit în format electronic şi în scris, către Comisia de admitere judeţeană, 

pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, lista candidaţilor înscrişi la învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani.  

Art.7Lista 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 

Tehnologic ,,Ion Mincu,, Tulcea, 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.  

 

 

Proba suplimentară de admitere 

 

Art.9(1) Comisia de admitere a Liceului Tehnologic ,,Ion Mincu,, Tulcea afişează la sediul şcolii 

Procedura de admitere. 

(2) Procedura de admitere pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, este aprobată de 

Consiliul de administraţie al şcolii şi este avizată de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.  

(3)b Proba suplimentară de admitere se desfășoară, 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. 

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

unitatea de învăţământ, admiterea se face în situaţia aplicării Probei suplimentare, 

calculul mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se va face 

astfel :(Art.12 ( 1(b)). 

 

 

                                        70 x MA + 30 x PSA 

                        MAIP = -------------------------------- 

                                                       100 

 

         unde: 

             MAIP = media de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 

ani; 

             MA = media de admitere calculată conform art. 12  alin. (1) lit.a); 

             PSA = nota la proba suplimentară de admitere (proba scrisă) 
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c) Proba suplimentară de admitere constă în susținerea unei probe scrise. Tematica subiectelor va 

fi stabilită din conținutul disciplinelor  Educație Tehnologică pentru domeniul Construcții, 

instalații și lucrări publice . 
d) Programa de examen pentru disciplina la care se sustine proba suplimentara este anexata in 

Anexa 1; 

e) Modul de desfasurare  si organizare a probei suplimentare de admitere 

- proba suplimentara de admitere se va sustine in cadrul Liceului Tehnologic ,,Ion Mincu”; 

- elevii vor sustine o proba scrisa din disciplinele mentionate anterior, specifice calificarilor 

scolarizate. 

- data sustinerii probei suplimentare va fi conform calendarului afisat la vizierul scolii; 

- profesorii evaluatori din comisia de admitere vor evalua lucrarile scrise, rezultatele vor fi 

trecute in borderouri si cataloage si transmise secretarului comisiei de admitere. Acesta va afisa  

rezultatele probei suplimentare la avizier.Rezultatele evaluarii probei suplimentare vor fi afisate 

in data prevazuta in graficul procedurii. 

f) Modelele de subiecte si bareme de evaluare si notare sunt anexate in Anexa 2; 

g) Durata probei suplimentare de admitere este de 2 ore. 

h) Modul de organizare si desfasurare a contestatiilor 

-dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba suplimentara, candidatii nemultumiti pot face 

contestatie, in termen de maxim o ora (60 minute) de la data afisarii rezultatului probei 

suplimentare,care se inregistreaza si se transmite secretarului comisiei de concurs. 

-secretarul comisiei de concurs anunta in cel mai scurt timp profesorii evaluatori din comisia de 

contestatii. 

- comisia de contestatii va analiza lucrarea/testul scris a/al candidatului care a/au depus 

contestatie precum si baremul de corectare, completeaza borderoul si catalogul de contestatie si 

le vor transmite secretarului comisiei de admitere. 

-contestatiile vor fi solutionate in maxim 2 ore (120 minute) de la finalizarea termenului de 

depunere a contestatiilor. 

-rezultatele finale se vor afisa de catre secretarul comisiei de admitere la avizierul liceului, de 

asemenea acesta va preda rezultatele finale ale probei suplimentare catre membrii comisiei de 

admitere. 

Admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor 

 

Art. 10. (1) Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare 

etapă, astfel:  

1) 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 învăţământul profesional de 3 ani, media de admitere, se calculează 

astfel:(Art.12 ( 1(a)). 

 

                       20 ABS + 80 EN 

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

                               100 

 

unde: 
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             MAIP = media de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 

ani; 

             MA = media de admitere calculată conform art. 10  alin.a); 

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

             EN = media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinuiă de absolvenţii  

                      clasei a VIII-a. 

 

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

de unitatea de învăţământ, admiterea se face în situaţia aplicării Probei suplimentare, 

calculul mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se va face 

astfel: (Art.12 ( 1(b)). 

 

 

                                        70 x MA + 30 x PSA 

                        MAIP = -------------------------------- 

                                                       100 

 

         unde: 

             MAIP = media de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 

ani; 

             MA = media de admitere calculată conform art. 12  alin. (1) lit.a); 

             PSA = nota la proba suplimentară de admitere (proba scrisă) 

 

Art.11(1) 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;  

(2) În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există 

candidaţi, care au mediile de admitere, precum şi mediile menţionate la aliniatul 1, egale, atunci 

toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.  

Art.12(5) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin (1) lit. 

a), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de 

candidați un depășește numărul locurilor din oferta școlii..  

 

Depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor declaraţi admişi: 

 

Art. 14.(1) După afişarea rezultatelor la admiterea 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.  

(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform programului afişat la sediul 

Liceului Tehnologic ,,Ion Mincu,, Tulcea (orele 7 – 15), 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;  

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

copie și original;  
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e) fişa medicală; 

f) dosar plic; 

g) folie din plastic. 

(3)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.  

 

Atributiile comisiei de admitere 

 

Art. 24.(2) Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învățământ 

profesional cu durata de 3 ani are următoarele atribuţii:  

b) reactualizeaza Procedura de admitere, pe care o supune aprobării consiliului de administrație 

al unității de învățământ și avizării inspectoratului școlar județean;  

c) organizeaza admiterea şi aplicarea Procedurii de admitere;  

d) verifica 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 

profesional cu durata de 3 ani.  

(3) Componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ 

profesional cu durata de 3 ani este avizată de Consiliul de administrație din unitatea de 

învățământ și aprobată de Inspectoratul Școlar Județean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe 
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Anexa 1- Calendarul admiterii în învățământul profesional de  stat cu durata de 3 ani pentru anul 

școlar 2021-2022 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION MINCU,,Tulcea 

 

CALENDARUL ADMITERII  

IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI 

Pentru anul scolar 2021-2022 

Data limita / 

perioada 

 

EVENIMENTUL 

Pregatirea admiterii 

 

8 februarie 2021 Transmiterea, de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 

învăţământul profesional de stat, spre aprobare, la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean a propunerii privind componenţa Comisiei de admitere din 

unitatea de învăţământ, care organizează învăţământ profesional de stat, 

avizată de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

15 februarie 2021 Transmiterea de catre ISJ a Comisiei de admitere in unitatea de invatamant care 

organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani  aprobata 

22 februarie 2021 Stabilirea cu operatorii economici daca se organizeaza probe de preselectie. 

22 februarie 2021 Elaborarea impreuna cu operatorii economici a Procedurilor de preselectie si a 

Procedurii de admitere si transmiterea lor la ISJ 

26 februarie 2021 Afisarea in scoala a : 

 Procedurii de admitere aprobata de ISJ 

 Procedurii de preselectie aprobata ISJ 

 Calificarile 

 Numarul de locuri propuse pe domenii şi calificări 

 Conditiile in care se da o proba suplimentara de selectie 

 Datele planificate pentru etapa I si a II-a de inscriere  

 26 februarie 2021 Transmiterea modelului fişei de inscriere de catre Comisia Nationala 

10 mai  2021 Afişarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate. 

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial cu datele 

personale ale elevilor de clasa a VIII-a(SIIR) 

 

 

10-14 mai 2021 

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând 

informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional 

de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022. 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de informare 

a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, 
inclusiv în învățământul dual 

Informarea si consilierea elevilor  

cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor 

in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

 

 Informarea de către ISJ a unităților de învățământ gimnazial privind posibilitatea 
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15-19 februarie 

2021 

continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în 

învățământulprofesional de stat Se vor prezenta următoarele: 

- modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat; 

- calendarul și modul de organizare și desfășurare a 

admiterii în învățământul profesional de stat; 

- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului profesional de 

stat. 

22 februarie -26 

martie 2021 

,,Saptamana meseriilor,, organizata in scoala pentru promovarea invatamantului 

tehnic: 
- promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi, în special, a modului de 
organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, inclusiv dual;  
- informarea privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional, inclusiv 
dual, şi beneficiile acestei forme de pregătire;  
- consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea 
continuării studiilor în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual;  
- oferta de şcolarizare pentru învăţământul profesional, inclusiv dual, condiţii de admitere.  

 

1 martie-14 mai 

2021 

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2021- 

2022, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ 

gimnazial organizează și desfășoară activități de 
orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a. 

 

17 mai -11 iunie 

2021 

Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu 

elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a 

calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a 

planului de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv în 

învățământul dual, și a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în 

învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul 

dual. 

17-28 mai 2021 ,,Targul de oferta educationala organizat de ISJ. Targul va avea şi o sectiune 

dedicata ofertei la nivel regional. 

16 iunie 2021  

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de 

admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând 

mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei 

elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin 

completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată 
  

17 iunie 2021 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti 

către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale 

de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării 

operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică 

centralizată. 

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul 

Special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și 

dual) 

8 februarie 2021 Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării 

scrise, de apartenenţă la etnia romă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în 

vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi 

NOTĂ: 

Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade nu 
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va mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învăţământul 

profesional şi dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022! 

 

10 mai  2021 

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi 

NOTĂ: 

Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere 

județene, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de 

școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale 

pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se 

organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la 

care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de 

numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile. 

                                        Etapa I de admitere pe locurile speciale pentru romi 

5-6 iulie 2021 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor 

şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în 

învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale 

ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile 

obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a. 

Completarea opţiunilor în anexa fişei de înscriere de către candidaţii care solicită 

înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi de 

diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ 

Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în 

învăţământul profesional şi dual de stat, însoţită de anexa fişei de înscriere pentru 

candidaţii care solicită aceasta 

NOTĂ: 

Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor 

din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 

repetenţie. 

5-6 iulie 2021 Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni ale candidaţilor pe 

locurile speciale pentru romi la ISJ/ 

 

7  iulie 2021 

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi 

NOTĂ: 

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere 

județean  în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor 

exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de 

admitere pentru candidații romi care candidează pe locurile speciale pentru romi 

se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și 

desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, indiferent 

dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de 

admitere. 

Etapa a II-a de admitere pe locurile speciale pentru romi 

21 iulie 2021 Afişarea locurilor speciale libere pentru candidaţii romi, disponibile pentru etapa 

a II-a de admitere 

22+23 iulie 2021 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor 

şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în 

învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale 
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ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile 

obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, pentru candidaţii cărora nu li s-

au eliberat fişe de înscriere în etapa I. 

Completarea opţiunilor în anexa fişei de înscriere de către candidaţii care solicită 

înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi de 

diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru 

învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat 

fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în  

învăţământul dual 

22-23 iulie 2021 Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni ale candidaţilor pe 

locurile speciale pentru romi la ISJ 

24 iulie 2021 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ 

de masă 

8 februarie 2021 Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de 

CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a 

elevului 

8 februarie 2021 Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a certificatului de 

orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa 

unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe 

locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă 

10 mai 2021 Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru 

candidaţii elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 

filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare) 

12 aprilie-18 iunie 

2021 

Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii 

diriginţi, privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES 

NOTĂ: 

Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe 

locuri distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa, 

în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional 

şi profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum şi 

alţi factori reprezentativi. După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de 

informare/instruire. 

Etapa I de admitere pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de 

masă 

5-6 iulie 2021 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor 

şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în 

învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale 

ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile 

obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a. 

Completarea opţiunilor în anexa fişei de înscriere de către candidaţii care solicită 

înscrierea pe locurile speciale pentru elevii cu CES şi de către părinţii acestora, 

asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ 

Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişelor de înscriere în 

învăţământul profesional şi dual de stat, însoţite 
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5-6 iulie 2021 Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile 

alocate pentru candidaţii cu CES la ISJ/ 

7 iulie 2021 Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în 

învăţământul de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor 

Etapa a II-a de admitere pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ 

de masă 

21 iulie 2021 Afişarea locurilor speciale libere pentru candidaţii romi, disponibile pentru etapa 

a II-a de admitere 

22-23 iulie 2021 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor 

şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în 

învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale 

ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile 

obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a pentru candidaţii cărora nu li s-

au eliberat fişe de înscriere în etapa I. 

Completarea opţiunilor în anexa fişei de înscriere de către candidaţii care solicită 

înscrierea pe locurile speciale pentru elevii cu CES şi de către părinţii acestora, 

asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ 

Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişelor de înscriere în 

învăţământul profesional şi dual de stat, însoţite de anexele fişelor de înscriere 

pentru candidaţii care solicită aceasta, pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat 

fişe de înscriere în etapa I de admitere 

22-23 iulie 2021 Depunerea de către candidaţi a fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni 

pentru locurile alocate pentru candidaţii cu CES la ISJ/ 

24 iulie 2021 Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în 

învăţământul de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor 

INSCRIEREA SI ADMITEREA ELEVILOR  

IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT  

 

Etapa I 

de admitere în învăţământul profesional de stat 

 

Inscrierea candidatilor in vederea admiterii 

 

5-8 iulie 2021 Scolile gimnaziale completeaza la solicitarea parintilor elevilor si elibereazaFisa 

deinscriere in invatamantul profesional de stat  

5-8 iulie 2021 

 

Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care scolarizeaza invatamant 

profesional de stat pe baza Fisei deinscriere in invatamantul profesional de stat 

cu durata de 3 ani. 

NOTĂ: 

Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară 
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. 

8 iulie 2021 Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantului profesional de stat cu durata 

de 3 ani . 

Se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de 

admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii ( (data, ora, loc, acte de 

identitate, alte date organizatorice). 
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Transmiterea la ISJ a numarului de candidati inscrisi la fiecare calificare. 

 

9-12 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care 

şcolarizează în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au 

organizat probe de preselecţie, respectiv eliminatorii, pe baza fişei de înscriere în 

învăţământul profesional şi dual de stat 

Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de 

înscriere prevăzute mai sus, precum şi cei care au renunţat la locul ocupat în 

sesiunea de preselecţie. De asemenea, se pot înscrie şi candidaţi care au fost 

respinşi la probe eliminatorii organizate în învăţământul dual. 

NOTĂ: 

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 

corigenţă sau repetenţie. 

Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat 

preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin 

completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor 

profesionale pentru care optează. 

  

12 iulie 2021 Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă 

educațională pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților înscriși 

la învățământul profesional de stat. 

 Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 

identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei 

suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați 

înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite 

 Transmiterea către comisia de admitere județeană a situației cu numărul de 

candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare profesională  
 

 Proba suplimentara de admitere  

(in cazul in care numarul candidatilor este mai mare decat numarul locurilor ) 

13-14 iulie 2021 Desfasurarea probei suplimentare  

14 iulie 2021 Afisarea rezultatelor  

15 iulie 2021 Depunerea contestatiilor , rezolvarea şi afisarea rezultatelor contestatiilor 

 

Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor 

15  iulie 2021 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor 

finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere 

în învățământul profesional  

Transmiterea, utilizând aplicația informatică centralizată, la comisia de 

admitere județeană a candidaților declarați admiși și a celor respinși la 

admiterea în învățământul profesional de stat, de căt e toate unitățile de 

învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere  
 

16 iulie 2021 Validarea de catre ISJ a Listei candidatilor declarati admisi in invatamantul 

profesional de stat cu durata de 3 ani  

Afisarea  listei cu candidatii admisi in ordinea descrescatoare a mediilor in fiecare 

unitate de invatamant organizatoare de invatamant profesional cat si in unitatile 

de invatamant gimnaziale.  
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Afisarea rezultatelor va fi insotita de de precizari privind: 

 depunerea dosarelor de inscriere de catre candidatii admisi 

 ridicarea Fisei deinscriere in invatamantul profesional de stat cu durata 

de 3 ani de catre candidatii respinsi 

 Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective 

care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar 

constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea 

dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a 

II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea 

formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa 

suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide 

redistribuirea, prin comisia de admitere județeană, a candidaților, în limita 

locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare, în cadrul unei ședințe publice 

la care vor fi invitați să  participe 

 

17-20  iulie 2021 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații 

declarați respinși Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul 

profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în 

învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în 

liceu. 

17-20 iulie 2021 Depunerea dosarelor de inscriere la unitatea scolara la care candidaţii au fost 

declaraţi admişi. 

 

17 iulie 2020 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 

învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma 

neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere 

20-21 iulie 2020 Rezolvarea cazurilor speciale de catre ISJ 

 

 

20 iulie 2021 

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/ la unitățile de învățământ 
profesional a situației rezolvării cazurilor speciale 

22 iulie 2021 Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați 

și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după 

depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor 

speciale 

Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din 

unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere 

județeană a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor 

neocupate la învățământul profesional de stat 

Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se 

află sub efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub 

rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim 

necesar pentru constituirea  formațiunilor de studii. 

22 iulie 2021 Transmiterea de către comisia de admitere județeană la toate unitățile de 

învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la 

învățământul profesional de stat 

22 iulie 2021 Afisare in unitatile scolare gimnaziale a Situatiei locurilor neocupate in 
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invatamantul profesional 

Afişarea la sediul unităţilor de  învăţământ cu ofertă educaţională pentru 

învăţământul profesional de sta| a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii 

de pregătire şi calificări profesionale 

 

Etapa a II  

de admitere in invatamantul profesional de stat  

Inscrierea candidatilor in vederea admiterii 

 22-26 iulie 2021 Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fiselor de inscriere pentru 

invatamant profesional de stat pentru candidatii care nu au participat la etapa I de 

admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizati/admisi la liceu sau 

invatamantul profesional, si care solicita sa participe la admiterea in invatamantul 

profesional de stat in etapa a II-a La solicitarea candidatilor care au sustinut si au 

promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, 

unitatile de invatamant gimnazial elibereaza, impreuna cu fisa de inscriere, si 

anexa fisei de inscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a 

cunostintelor de limba moderna sau materna. 

 

22-26 iulie 2021 

Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au 

participat, dar nu au fost repartizați/admiși, sau au fost admiși dar nu și-au depus 

dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, la centrele de 

înscriere, pentru unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 

învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de 

stat. 

Centrele de înscriere oferă informațiile și îndrumările necesare pentru 

completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din 

oferta unității de învățământ pentru care optează. 

NOTĂ: 

Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de 

corigență sau repetenție. 

26 iulie 2021 
 

Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au 

ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în 

învățământul profesional 

Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează 

probe de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față 

de numărul locurilor disponibile se vor afișa împreună cu lista candidaților 

înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de 

desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii 

organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de 

admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la 

care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea 

redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, 

în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. 

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a 

situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul 

profesional, pentru fiecare calificare profesională. 
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 Proba suplimentara de admitere  

(in cazul in care numarul candidatilor este mai mare decat numarul locurilor ) 

29-30 iulie 2021 Derularea probei suplimentare de admitere, dacă este cazul, precedată, după caz, 

de proba de preselecție (în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea 

acesteia), conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ. 

 

30 iulie 2021 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de 

învăţământ care au organizat proba 

31 iulie 2021 Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere 

Rezolvarea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere 

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 

contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ care au organizat proba 

suplimentară de admitere 

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 

finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 

învăţământul profesional 

Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei 

candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul 

profesional de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au 

desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere 

1 august   2021 Validarea de către comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional 

de stat a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat 

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților admiși și 

a celor respinși la învățământul profesional de stat 

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații 

admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși 

 

2-5 august 2021 

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au 

fost declarați admiși. 

În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de 

către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, 

în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu 

condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

Afișarea de precizări prin care candidații admiși laclase/grupe cu efective care în 

urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 

formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, 

vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar 

pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia de admitere județeană 

prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei 

ședințe publice la care vor fi invitați să participe 

5 august 2021 Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din 

unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere 

județeană a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor 

neocupate la învățământul profesional de stat. 

Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale 

de către comisia de admitere județeană 

 Afișarea de către comisia de admitere județeană a listei cu locurile libere și a 
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6 august 2021 graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de 

rezolvare a cazurilor speciale. 

Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și 

redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale 

 

7-8 august 2021 

(conform 

graficului afișat de 

comisia de 

admitere 

județeană) 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană. 

Repartizarea de către comisia de admitere județeană a candidaților care nu au 

participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu au 

confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere. 

Rezolvarea de către comisia de admitere județeană  a situațiilor de la nivelul 

unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au 

constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților 

admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime 

legale. 

Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care 

au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de 

constituire a formațiunilor de studiu. 

 

8 august 2021 

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați 

și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după 

depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și 

redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/ 

 

9 august 2021 

Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și 

redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația 

informatică centralizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 –Programa de examen pentru proba suplimentara 
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PROGRAMA   ADAPTATA 

PENTRU  PROBA  SUPLIMENTARA  DE  ADMITERE  PENTRU  

INVATAMANTUL  PROFESIONAL  CU DURATA DE 3 ANI 
DOMENIUL : CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE 

 

CALIFICAREA : Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 

                                Mozaicar-montator placaje 

                                                           

Nota de prezentare : 

 

Programa școlară adaptata pentru sustinerea probei suplimentare pentru admiterea in 

invatamantul profesional de 3 ani , este elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară 

centrat pe competențe, disciplina  Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a VI-a si 

reflecta caracterul multidisciplinar /modular studiat in gimnaziu, respectiv in invatamantul 

profesional. 

Conținuturile învățării operează o selecție relevantă din perspectiva structurării 

competențelor și reflectă domeniul  principal de activitate in construcţii. 

Conținuturile reprezintă mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea 

competențelor. Acestea sunt organizate pe următoarele domenii: 

- Tehnologii;  

- Design;  

- Calitate, economie și antreprenoriat;  

- Dezvoltare durabilă;  

- Activităţi/ocupații/meserii.  

 

    Domenii de conținut  
 

                                        Conținuturi  

Tehnologii  
 

-Identificarea elementelor rezistenta ale unei constructii  
- Tradițional şi modern în construcţii  
 

Design  
 

-Elemente de limbaj grafic specific realizării unei  locuințe 
(reprezentarea în vedere – o proiecţie, cote de gabarit, 
scara și proporțiile);  
-planul locuinţei –recunoasterea elementelor constructive  
 

Calitate, economie și 
antreprenoriat  
 

 
Mediul construit:  
- clădiri: 
- alcătuirea constructivă a clădirilor; 
- materiale de construcție pentru o  locuință . 
 

Dezvoltare durabilă  
influenţa asupra individului 

 Siguranță și securitate în construcții: 
-norme de sanatate si securitate a muncii in constructii  
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Activităţi/ocupații/meserii  
 

 
- Domenii: construcţii, amenajări interioare/exterioare  
 

Programa adaptata  pentru proba suplimentara de  admitere pentru învățământul profesional cu 

durata de 3 ani , ia în considerare  nevoia de creștere a competențelor forței de muncă și a 

angajabilității, în condiții de competitivitate și dezvoltare durabilă. 

Bibliografie   : 

1.Velicu, C,Chiriac, C-M, Navodaru, L, ,,Elemente de constructii si lucrari publice”, carte de 

specialitate , Iasi, Editura Stef, 2009.    

2. Stana, I.,C., Lascu, G.N., Zlatoianu, I., ,,Constructii, pregatire practica”, manual pentru 

clasa a IX-a, SAM, Editura CDPRESS, Bucuresti, 2006. 

3. Lichiardopol G.,Stoicescu V.,Educație tehnologică și aplicații practice, -manual pentru 

clasa a VI-a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 –Modele de subiecte si bareme de evaluare si notare pentru broba suplimentara 
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Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea                              Numele şi prenumele candidatului  

           Str.1848 nr.7                                                               ………………………………… 

PROBA SCRISA  

 PENTRU  ADMITERE  IN   INVATAMANTUL  PROFESIONAL  CU DURATA DE 3 

ANI 

Varianta nr. 1 

SUBIECTUL I 

Completeaza in tabel informatiile care lipsesc selectand din lista de elemente si lucrari de 

constructii de mai jos  [9x5p= 45p] 

-sarpanta                                          -vopsitorii 

-grinzi                                             -pereti 

-fonoizolatii                                    -tencuieli 

-placaje                                           - hidroizolatii 

-fundatii  

Elemente de rezistenta Elemente de finisaj Izolatii  

   

   

   

   

   

SUBIECTUL II 

Precizeaza categoriile de elemente si lucrari care alcatuiesc o cladire.   [5x5p=25p] 

SUBIECTUL III 

Defineste peretii si  precizeaza rolurile lor in cladire .  [20p] 

Nota : 

           Timp de lucru  1 ora . 

           Toate subiectele sunt obligatorii. 

           Se acorda  10 puncte din oficiu. 
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Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea                            

           Str.1848 nr.7                                                           

Varianta nr. 1 

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE 

SUBIECTUL I 

Completeaza in tabel informatiile care lipsesc selectand din lista de elemente si lucrari de 

constructii de mai jos  [9x5p= 45p] 

Elemente de rezistenta Elemente de finisaj Izolatii  

sarpanta vopsitorii Fonoizolaţii 

grinzi tencuieli hidroizolaţii 

pereti placaje  

fundatii   

 Pentru fiecare raspuns corecte se acorda cate 5 puncte. 

 Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda cate 0 puncte. 

SUBIECTUL II 

                                 [5x5p=25p] 

Structura de rezistenta, elemente de inchidere si compartimentare, finisaje, izolatii, instalatii. 

 Pentru fiecare raspuns corecte se acorda cate 5 puncte. 

 Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda cate 0 puncte. 

SUBIECTUL III 

                                    [20p] 

1.Definirea peretilor. 

Pentru raspuns corect  se acorda  5 puncte. 

 Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda  0 puncte. 

2. Rolurile peretilor : de rezistenta, de inchidere, de compartimentare 

 Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 5 puncte. 

 Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda cate 0 puncte. 

 

 Se acorda  10 puncte din oficiu 
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Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea                              Numele şi prenumele candidatului  

           Str.1848 nr.7                                                               ………………………………… 

 

PROBA SCRISA  

 PENTRU  ADMITERE  IN   INVATAMANTUL  PROFESIONAL  CU DURATA DE 3 

ANI 

Varianta nr. 2 

SUBIECTUL I    

Identifică pe desenul de mai jos, următoarele : [ 18x3p= 54p] 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Întrebare metri  Nr. 

crt. 

Întrebare metri 

1. Distanța dintre axa 2 și axa 3.   11. Latimea biroului 2.  

2. Lungimea biroului 1.   12. Lungimea ferestrei din biroul 2.  

3. Grosimea peretelui interior.   13. Distanța dintre axa 1 și axa 2.  

4. Distanța dintre axa A și axa B.   14. Latimea usii din interior.  

5. Latimea cladirii.   15. Latimea biroului 1.  

6. Inaltimea parapetului din biroul 2.   16. Suprafata biroului 1.  

7. Inaltimea ferestrei din biroul 1.   17. Lungimea cladirii.  

8. Grosimea peretilor exteriori.   18. Suprafata biroului 2.  

9. Latimea trotuarului.    

10. Inaltimea usii de la intrare.   

 

BIROU 1 

S=14,00m 

BIROU 2 

S=16,00m 
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SUBIECTUL II 

     Deseneaza semnele grafice corespunzatoare pentru elemente de constructii : [3x12=36p] 

 

 Stalp din beton armat  

 Grinda din beton armat  

 Planseu din lemn  

 

Nota : 

           Timp de lucru  1 ora . 

           Toate subiectele sunt obligatorii. 

           Se acorda  10 puncte din oficiu. 
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Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea                            

           Str.1848 nr.7                                                           

Varianta nr. 2 

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE 

SUBIECTUL I     

Identifică pe desenul de mai jos, următoarele : [ 18x3p= 54p] 

Nr. 

crt. 

Întrebare metri  Nr. 

crt. 

Întrebare metri 

1. Distanța dintre axa 2 și axa 3. 3.75  11. Latimea biroului 2. 4.00 

2. Lungimea biroului 1. 4.00  12. Lungimea ferestrei din biroul 2. 1.50 

3. Grosimea peretelui interior. 0.25  13. Distanța dintre axa 1 și axa 2. 4.25 

4. Distanța dintre axa A și axa B. 4.25  14. Latimea usii din interior. 1.00 

5. Latimea cladirii. 4.75  15. Latimea biroului 1. 3.50 

6. Inaltimea parapetului din biroul 2. 0.90  16. Suprafata biroului 1. 14.00 

7. Inaltimea ferestrei din biroul 1. 1.50  17. Lungimea cladirii. 8.50 

8. Grosimea peretilor exteriori. 0.375  18. Suprafata biroului 2. 16.00 

9. Latimea trotuarului. 0.50   

10. Inaltimea usii de la intrare. 2.10  

 

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 3 puncte. 

Pentru fiecare raspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se acorda cate 0 puncte 

SUBIECTUL II   

          Deseneaza semnele grafice corespunzatoare pentru elementele de constructii solicitate . 

[3x12p=36p] 
Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 12 puncte 

Pentru fiecare raspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se acorda cate 0 puncte 
Se acorda  10 puncte din oficiu 
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Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea                              Numele şi prenumele candidatului  

           Str.1848 nr.7                                                               ………………………………… 

PROBA SCRISA  

 PENTRU  ADMITERE  IN   INVATAMANTUL  PROFESIONAL  CU DURATA DE 3 

ANI 

Varianta nr. 3 

SUBIECTUL I    [10x5p= 50p] 

Completeaza in tabel informatiile care lipsesc selectand din lista de materiale de mai jos 

- polistiren                                -caramida cu goluri GV                        -gresie ceramica 

-vata de sticla                           -tigle solzi                                              -lac  

-diluant                                     -tapet                                                    -parchet 

-coame 

Materiale pentru izolatii 

termice 

Produse ceramice Produse pentru finisaje 

   

   

   

   

 

SUBIECTUL II    :       [20p] 

Precizeaza  doua  tipuri de  mortare frecvent utilizate si mentioneaza ordinea de introducere a 

componentelor acestora . 

 

SUBIECTUL III  :[20p] 

Precizează 10 SDV-uri folosite în lucrările de construcţii. 

Nota : 

           Timp de lucru  1 ora . 

           Toate subiectele sunt obligatorii. 

           Se acorda  10 puncte din oficiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea                            

           Str.1848 nr.7                                                           

 

Varianta nr. 3 

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE 

SUBIECTUL I    [10x5p= 50p] 

Completeaza in tabel informatiile care lipsesc selectand din lista de materiale de mai jos 

Materiale pentru izolatii 

termice 

Produse ceramice Produsepentrufinisaje 

polistiren Caramid cu goluri GV                         lac  

vata de sticla Gresie ceramica diluant      

 Tigle solzi tapet 

 coame parchet 

 

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 5 puncte. 

Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa se acorda cate 0 puncte. 

SUBIECTUL II    :       [20p] 

M4T –var pasta , nisip si apa ; 

M10 - var pasta , ciment ,nisip si apa ; 

M25 Z –pentru zidarie . 

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 10 puncte. 

Pentru fiecare raspuns partial corect se acorda cate 5 puncte . 

Pentru  sau lipsa raspunsului se acorda cate 0 puncte . 

SUBIECTUL III:       [20p] 

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 5 puncte. 

Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa se acorda cate 0 puncte 

 

Se acorda  10 puncte din oficiu 

               

 

 


