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PROCEDURĂ DE ADMITERE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

(extras) 
 
 

Domeniul de calificare. 
Turism și alimentație 

 
Calificarea. 
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 
Bucătar 
 
Scopul procedurii. 
Admiterea în învățământul  profesional de stat, învăţământ care dezvoltă competențele 

profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor 
corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului european al calificărilor. 
 

Context legislativ. 
Procedura de admitere are la bază art. 9 din OMENCS nr. 5068/31.08.2016, OMEN nr. 

5087/2019 și OMEC nr. 5449/2020.. 
 

Descrierea procedurii. 
Art. 1. Aplicarea. Prezenta procedură se aplică în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi 

este mai mare decât numărul locurilor oferite de Colegiul „Emil Negruţiu”. În aceste condiţii, candidaţii vor 
susţine un examen scris cu durata de 60 de minute. Examenul se va desfăşura la Colegiul „Emil 
Negruţiu” Turda, str. Agriculturii, nr. 27 şi va fi organizat de comisia de examen, special constituită în 
acest scop. 

Media de admitere în învăţământul profesional de stat 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 stat, media de admitere, 
calculată ca medie ponderată între media generală la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei 
a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o 
pondere de 20%; 
    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 definită la lit. a) şi 
în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 
(1) În cazul în care 2 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 pe ultimul loc există candidaţi, cu opţiunea exprimată pentru Colegiul “Emil Negruţiu” 
Turda şi pentru a doua calificare propusă de Colegiul „Emil Negruțiu”, iar aceşti candidaţi au mediile de 
admitere, precum şi mediile menţionate la alin. (1) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi 
la opţiunea solicitată. 
 Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel: 
    a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de 
învăţământ 
                ABS + 3EN 
    MAIP = MA = --------- 
                    4 
    unde: 
    MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; 
    MA = media de admitere calculată conform art. 10 alin. a); 
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    ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
    EN = media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a; 
    b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 
învăţământ 
           70 x MA + 30 x PSA 
    MAIP = ------------------ 
                  100 
    unde: 
    MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; 
    MA = media de admitere calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a); 
    PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 
 Media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, se calculează cu două 
zecimale, fără rotunjire. 

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 candidaţii care nu au susţinut Evaluarea naţională sau, după caz, examenul de 
capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea 
naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a este 1: EN = 1. 

Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a) din 
„Metodologia de admitere… “, este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în 
care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii. 

Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. b) din 
„Metodologia de admitere…”, este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în 
care numărul de candidaţi depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii. 

Art. 2. Disciplina din care se susține proba de admitere: Educație tehnologică, clasa a VIII-a 
Art. 3. Programa de examen. Conform Anexa 1 la prezenta procedură. 
Art. 4. Modele de subiecte și bareme. Conform Anexa 2 la prezenta procedură. 
Art. 5. Organizarea și desfășurarea probei de admitere. Organizarea și desfășurarea probei 

de admitere în învăţământul profesional de stat va fi realizată la Colegiul „Emil Negruțiu” Turda. 
 
Calendarul.  
Proba suplimentară de admitere va fi organizată în 05.08.2021, după următorul program: 

 9,30: candidații vor intra în sălile de examen; 

 10,00 – 11,00: derularea probei scrise 
 
 

Art . 6.   Dispoziţii finale.  
a). Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a 

învăţământului secundar superior. 
b). Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri 

de zi. 
c). Învăţământul profesional cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi 

desfăşurat şi în limbile minorităţilor naţionale. 
d). Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi elevii din învăţământul special care 

finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
e). Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării 

profesionale. 
f). Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se 

pedepseşte conform legii şi atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care 
descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin 
fraudă. 

g). Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev decât este 
prevăzut în metodologia OMENCS nr. 5068/31.08.2016, de transcrierea eronată a datelor personale ori a 
notelor sau de nerespectarea altor prevederi metodologice vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, 
civil sau penal, după caz. 
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h). Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot face şi după 
finalizarea etapei a treia de admitere. Înscrierea şi admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea 
prevederilor prezentei metodologii. 
 
 
 
Anexa 1.  Programa de examen

1
 

 

Educație tehnologică, cls. a VIII-a 

Modulul: Domenii profesionale 
 

COMPETENTE SPECIFICE CONŢINUTURI 

1.1 Identificarea diferitele rute de formare 
profesională oferite de învăţământul românesc 
1.2 Identificarea unor domenii de activitate în 
funcţie de profesii şi meserii 
1.3 Analizarea impactului tehnologiei asupra 
evoluţiei profesiilor şi a mediului 

� Domenii profesionale Specificul profesional al 
diferitelor zone geografice. Domenii profesionale 
noi. 
� Rute de formare profesională. Competenţe 
profesionale: descriere. 
� Cerere şi ofertă pe piaţa muncii. 
� Calitatea muncii şi relaţiile de muncă. 
Comportamentul în afaceri. 
� Tendinţe în evoluţia pieţei muncii. *Dezvoltarea 
domeniului serviciilor, dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii etc. Mobilitate 
ocupaţională. 
� Protecţia mediului în contextul diverselor domenii 
profesionale. 
� Planul de afaceri: condiţii de elaborare, 
principalele etape de realizare, modele ale unor 
planuri de afaceri. 
 

2.1 Descrierea principalelor competenţe 
profesionale ale personalului angajat în diverse 
domenii de activitate 
2.2 Elaborarea, după model a unui plan simplu de 
afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui 
serviciu 
2.3 Analizarea cererii şi ofertei pe piaţa muncii 

3.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor 
şi simbolurilor învăţate 
3.2* Stabilirea unor corelaţii între simbolurile de pe 
produse şi domeniul profesional în care sunt 
utilizate 

4.1 Elaborarea unor strategii pentru viitoarea 
meserie în concordanţă cu propriile interese şi 
aptitudini 
4.2 Realizarea unui plan propriu de dezvoltare 
profesională în funcţie de competenţele personale 
şi de caracteristicile pieţei muncii 
4.3 Corelarea opţiunilor profesionale cu nevoile şi 
resursele zonei geografice şi cu dinamica pieţei 
muncii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 2.  Model de subiect și barem 
 

                                                           
1 Extras din programa școlară de Educație Tehnologică - clasa a VIII-a, ediția 2009 
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Model 1 
 
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte . 
Din oficiu se acordă 10  puncte 
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 
 
Subiectul I.  - Alege şi încercuieşte varianta corectă:                                           20 puncte                                        
1. Activitatea desfăşurată intr-o ierarhie de conducere este: 

a. gradul                           
b. ocupaţia                         
c. funcţia                        

2. Populaţia inactivă :  
a. elevi şi studenţi               
b. copii/elevi, studenţi, pensionari, şomeri        
c. şomeri 

3. Element al CV-ului: 
a. relaţiile de muncă 

             b. experienţa profesională 
              c. atribuţii/responsabilităţi 
4. Pe Litoralul Romȃniei se desfăşoară preponderent activităţi din domeniul: 

a. turism-servicii                            
b. extracţie minereu          
c. silvicultură           

5. Pentru a cauta un loc de munca ne informăm: 
              a. oficiul judetean al forţei de muncă 
              b. direct la firmă/societatea comercială 
              c. la şcoală 
 
Subiectul II.  - Citiţi cu atenţie enunţul şi răspundeţi la cerinţe                                          10 puncte 
1. Clasificaţi  profilul şi specializările din filiera tehnologică - invăţămȃnt secundar superior:  
     1. ……………… ..................................................................................................................... 
     2 …………………................................................................................................................... 
     3. ........................................................................................................................................... 
 
Subiectul III .  
Citeşte  şi  incercueşte  A (adevărat) dacă consideri enunţul corect  sau incercueşte F (fals) dacă 
consideri enunţul incorect:                                                                                            20  puncte 
 A  F  1. Organigrama este o reprezentare grafică a structurii organizatorice o societăţii comerciale/şcolii/ 
firmei care exprimă relaţiile organizatorice si funcţonale pe compartimente, pe niveluri ierarhice si chiar 
ponderea numerică. 
A  F  2. Agentul de vȃnzări organizează acţiuni de promovare a produselor sau serviciilor firmei.  
A  F  3. A fi competent intr-o ocupaţie inseamnă a fi creativ la locul de muncă.   
A  F  4. Ocupatia este activitatea utilă, pe care o desfăşoara o persoană, la locul de munca, ce nu este 
aducatoare de venit, ce ȋi asigură existenţa. 
A   F  5. Potrivit codului muncii, contractual individual de muncă este documentul care atestă că o 
persoană fizică, numită angajator se obligă să desfăşoare muncă pentru o persoană juridică numită 
salariat, ȋn schimbul unui salariu. 
 
Subiectul IV. Stabiliţi legătura dintre coloana A şi coloana B                                                                          
20 puncte  
   A(meserii)   B(domeniu economic) 
 ......... 1. lăcătuș    a. industrie uşoară 
 ........ 2. tricoter textil                   b. turism 
 ........ 3. inginer  agronom                                       c. sănătate 
 ........ 4. recepționer    d. agricultură   
 ......... 5. asistentă    e. mecanică 
Subiectul V.     Enumeraţi  tipurile de contracte indivuduale de muncă - min 4                                      
20 puncte 
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   ……………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………….. 
                ………………………………………………………………….           
                ………………………………………………………………….       
   
 BAREM DE CORECTARE SI NOTARE pentru modelul 1. 
 
Subiectul I.  - Alege şi încercuieşte varianta corectă:                                                         
20 puncte                                        
           1.c;  2.b;  3.b; 4.a; 5.a.                4p/item 
 
Subiectul II.  -Citiţi cu atenţie enunţul şi răspundeţi la cerinţe                       10 puncte 

1. Clasificaţi  profilul şi specializările din filiera teoretică - invăţămȃnt secundar superior:  
1. Servicii – economic  
2. Resurse naturale și protecția mediului – agricultura  
3. Tehnic - mecanică               

 
Subiectul III . Citeşte  şi  incercueşte  A (adevărat) dacă consideri enunţul corect  sau incercueşte 
F (fals) dacă consideri enunţul incorect:                                                                         20  puncte 

1.A;   2. A    3. A   4.F   5. F            4puncte/item 
 
Subiectul IV. Stabiliţi legătura dintre coloana A şi coloana B     4p/item                              20 puncte  
 1.e;  2. A;  3.d;  4. B;  5.c 
 
Subiectul V.     Enumeraţi  tipurile de contracte indivuduale de muncă - min 4,  5p/item,   20 puncte  

- Contract individual de munca pe perioada nedeterminata 
- Contract individual de munca pe perioada determinata 
- Contract individual de munca cu timp redus de munca –  2-4 ore/zi 
- Contract  individual temporar de munca 
- Munca la domiciliu 
- Contract de ucenicie                 
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