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               Nr.1512/25.02.2022 

Avizat, I.Ș.J. Bihor, 

 

 

 

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

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat Moți Tatiana 

Profesor, 

coordonator 

catedra tehnică 

24.02.2022  

1.2. Elaborat Oros Irina Profesor 24.02.2022  

1.3. Verificat Hodișan  Carmen Director adjunct 24.02.2022  

1.4. Aprobat Moisin Monica Director 24.02.2022  

 

2. Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale  

 

Nr. 

crt. 

Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 
Componenta revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la 

care se aplică 

prevederile 

ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia I x x 2016 

2.2. Revizia 1 8,3 
Modificare date 

calendar 
2017 
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2.3. Revizia 2 8,3 
Modificare date 

calendar 
2018 

2.4. Revizia 3 8,3 
Modificare date 

calendar 
2019 

2.5. Revizia 4 8,3 
Modificare date 

calendar 
2020 

 

2.6 
Revizia 5 8,3 

Modificare date 

calendar 
2021 

2,7 Revizia 5 8,3 
Modificare date 

calendar 
2022 

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

procedurii operaţionale  

 

Scopul 

difuzării 

Exem

plar 

nr. 

Compartiment Funcţia 
Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnăt

ura 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1. Aplicare 1 Conducere Director  Moisin Monica   

3.2. Aplicare 1 Comisia de 

admitere 
profesori 

Președinte: 

Hodișan Carmen 

Vicepreședinte  

Moți Tatiana 

Secretar  

Buzguța Carmen 

Membri  

Arion Simona 

Hodișan Dragoș  

25.02. 

2022 
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Oros Irina 

Vasile Valeria 

3.3. Informare 1 Conducere  Director Moisin Monica Data   

3.4. Evidenţă 1 Consiliul 

profesoral 
Profesori   25.02.2022  

3.5. Evidenţă… 1 Elevi clasa a –

VIII-a 
  25.02.2022  

3.6. Arhivare 1 CEAC  Joldea Melania 25.02.2022  

3.7. Arhivare… 1 Secretariat secretar Gruie Gabriela 25.02.2022  

3.8. 
Alte 

scopuri… 
1 

Postare pe 

site-ul 

Colegiului 

informati

cian 
Szabo Robert Osvath 25.02.2022  

 

4.    Scopul procedurii operaţionale 

 

4.1.Scopul procedurii este de a stabili modalitatea de desfasurare a examenului de admitere in 

invatamantul  professional in anul școlar 2022-2023, Conform 

Calendaruluiadmiteriiînînvăţământulînvăţământul professional pentruanulşcolar2022-2023,anexa1la 

OrdinuluiMinistruluiEducației ș i  Cercetării5142 30.08.2021 privindorganizarea,desfăşurareași 

calendaruladmiteriiînînvăţământul professional destatșiînvățământul dual de statpentruanulşcolar2022-

2023.AdmitereaabsolvențilorclaseiaVIII-aînînvățământulprofesional pentruanulşcolar2022-2023carese 

desfășoarăînconformitate cuOrdinulM.E.N.C.S.nr.5068/31.08.2016-

Metodologiadeorganizareşidesfăşurareaadmiteriiînînvăţământulprofesional de stat. 

5.  Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale 

5.1. Procedura se aplică tuturor elevilor înscriși la examenul de admitere în învățământul profesional de stat  

pentru anul 2022-2023, cadrelor didactice din cadrul Comisiei de admitere. 

5.2. Procedura  stabileste etapele ce se vor desfășura pentru derularea activitaților specifice; 

5.3. Prezenta procedura va fi aplicată de către membrii Comisiei de admitere tuturor  absolvenţiilor  clasei 

a VIII -a din unitațile școlare zona Aleșd. 

6.Documente  de  referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

6. 1 Legea Educației Naționale nr. 1/2011,cu modificările și completările ulterioare; 
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6.2OrdinuluiMinistruluiEducației ș i  Cercetării5142 30.08.2021 privindorganizarea,desfăşurareași 

calendaruladmiteriiînînvăţământul professional destatșiînvățământul dual de statpentruanulşcolar2022-

2023. 

6.4Cadrul național al calificărilor 
 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura operaţională 

Prezentarea detaliată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, 

modalităţile de lucru şi regulile de aplicat pentru realizarea 

activităţilor şi acţiunilor, respectiv activităţile de control 

implementate, responsabilităţile şi atribuţiile personalului de 

conducere şi de execuţie din cadrul entităţii publice. 

2. 
Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

formalizate, aprobată şi difuzată. 

3. Revizia în cadrul unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneiasau a mai multor componente ale unei ediţii a 

procedurii formalizate, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PS/PO Procedură de sistem/procedură operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 
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4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. CP Consiliul Profesoral 

8. CA Consiliul de Administraţie 

9. ISJ Bihor Inspectoratul Școlar Județean 

8. Descrierea procedurii formalizate 

Nr. 

crt 
Activitatea 

Perioada/ 

data limită 

Responsa

bili 

1.  Întâlnire cu operatorii economici pentru a stabili dacă se organizează 

probă de preselecție a candidaților 

07.02.2022 Director 

Comisia 

de 

admitere 

2.  Transmiterea către ISJ Bihor  a propunerii privind componența 

Comisiei de admitere de la C. T. Alexandru Roman pentru 

învățământul profesional de stat 

25.02.2022 Director 

 

3.  Transmiterea de către ISJ Bihor a aprobării comisiei de admitere 

pentru învățământul profesional de stat 

25.02.2022 Comisia 

de 

admitere 

județeană 

4.  Elaborarea procedurii de preselecție(dacă este cazul) și a procedurii 

de admitere în învățământul du împreună cu operatorii 

economici/instituțiilepublice partenere 

25.02.2022 Director 

Comisia 

de 

admitere 

5.  Transmiterea procedurii de admitere către ISJ Bihor 25.02.2022 Director 

6.  Transmiterea de către ISJ Bihor a avizului  pentru procedura de 

admitere în învățământul profesional de stat 

28.02.2022 Comisia 

de 

admitere 

județeană 

7.  Afișarea la avizierul Colegiului Tehnic,,Alexandru Roman’’ a 

procedurii de admitere, pentru învățământul profesional de stata listei 

cu domeniile/calificările, numărul de locuri disponibile pentru 

învățământul profesional  și perioada de înscriere  pentru anul școlar 

2021-2022 

9.05.2022 Comisia 

de 

admitere 
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8.  Primirea de la Comisia Națională de admitere în învățământul 

profesional a modelului fișei de înscriere în învățământulprofesional 

de stat amodeluluifișeideopțiuni–

anexălafișadeînscriereînînvățământulprofesional de stat. 

01.03.2022 Comisia 

de 

admitere 

județeană 

9.  Afișarea la avizierul Colegiului Tehnic ,,Alexandru Roman’’ a 

ofertei de școlarizareaoferteieducaționaleaprobată, concretizată în 

domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea 

operatoriloreconomici parteneri și a locurilor depractică disponibile 

la fiecare dintre aceștia, la sediul unităților de învățământ cu 

nivelgimnazial șila sediul unităților de învățământ cu ofertă 

educațională pentru învățământul dual. 

Creareabazeidedatela nivelul  unități de învățământcu 

nivelgimnazial șila nivel județean, cuprinzând datele personale 

aleelevilor declasa aVIII-a,în Sistemul Informatic Integrat 

alÎnvățământului din România, prin verificareașicorectarea,după 

cazainformațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care 

aceștia suntasociați,aprobată  concretizată în domenii și calificări 

profesionale, pentru anul școlar 2022-2023. 

9.05.2022 Director 

Comisia 

de 

admitere 

1

0 
Afişarea în unitatea deînvăţământ cu nivel gimnazial a 

graficuluişedinţelordeinformareaelevilorșipărințilorcuprivirelaadmi

terea în învățământul profesional de stat (metodologia şi calendarul 

admiterii), modulde completareaopţiunilor din Fişa deînscriereîn 

învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa deopţiuni pentru 

învățământul profesional de stat. 

09 – 13mai 

2022 

Directorii 

unităţilor 

de 

învăţămân

t cu 

nivelgimn

azial 

10.  Informareașiconsiliereaelevilorcuprivirelaoportunitateadeconti

nuareastudiilorînînvățământulprofesional de stat 

01.03.2022

13.05.2022 

 

11.  Desfășurarea activității prin care se va promova învățământul 

profesional  în anul școlar2022-2023 sevororganiza următoarele 

acțiuni: 

-în colaborare cuoperatorii economici parteneri depractică: 

- promovarea învățământuluiprofesional și tehnic în general și a 

modului de organizare și funcționareaînvățământuluiprofesional în 

special, informareprivind condițiile în care elevii pot aveaacces la 

învățământulprofesional de stat și beneficiile acestei formede pregătire 

și tehnic în general, modul de organizare a învățământului profesional 

de stat, condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul 

21-

25.03.2022 

Director 

Comisia 

de 

admitere 



 

Colegiul Tehnic ,, Alexandru 

Roman’’Aleșd 

Str.Ciocârliei nr.4 

Tf.0259342332 

e-mail:liceualesd@yahoo.com 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE 

ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL  DE STAT PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2022-2023 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 3 

Revizia: - 6 

Nr.de ex. : - 3 

Compartimentul:Management 

Comisia de admitere în 

învățământul profesional de 

stat  2022-2023 

 

Cod: P.O_57/24.02.2022 Pag. 7din 20 

Exemplarnr.: 1 

 

7 
 

profesional de stat și beneficiile acestei forme de pregătire 

profesională. 

- Consilierea elevilor din clasaa VIII-a, învățământcu nivel 

gimnazial, cu privirela oportunitatea continuării studiilor în 

învățământulprofesional de stat. 

Popularizarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de 

stat, oportunitățile depregătire,perspectivelede angajare, de admitere 

12.  Organizarea de activități de consiliere a elevilor cu accent pe 

conștientizarea  cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru 

carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional 

de stat cu accent 

peconștientizareacerințelorpiețeimunciișiaoportunitățilorpentrucari

erășipecontinuareapregătiriiprinînvățământulprofesional de stat. 

28 februarie 

26 martie 

2022 

 

Director 

Comisia 

de 

admitere 

Consilier 

școlar 

13.  Desfășurarea ședințelor de instruire cu părinții elevilor clasei a VIII-

a, pentru prezentarea procedurii de admitere în învățământul 

profesional ,planului de școlarizare, a moduluide completare a 

opțiunilor din fișa de înscriereîn învățământulprofesional respectiv în 

fișa de opțiuni . 

Prezentarea aspectelor specific pentru învățământul profesional de 

stat. 

16mai  – 3 

iunie 2022 

Diriginți 

Director  

14.  Participarea la Târgul ofertelor educaționale organizat de ISJ Bihor 16-27mai 

2022 

Director 

Comisia 

de 

admitere 

15.  Transmiterea către Comisia Județeană a bazei de date cuprinzând 

mediile generale de absolvire pentru elevii clasei a VIII-a, precum și 

lista cu elevii corigenți, repetenți, exmatriculați sau cu situația 

neîncheiată cu ajutorul aplicației electronice centralizate 

08.06.2022 Director 

Secretar 

șef 

Comisia 

de 

admitere 

 

16.  Eliberarea  de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de 

înscriere în învățământul profesional de stat pentru candidații care 

solicită aceasta. 

11-13 mai 

2022 

Directorul 

unității de 

învățămân

t 

gimnazial 

17.  Etapa I de înscriere în învățământul profesional de stat. 4-8 iulie 

2022 

Director 
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Înscrierea candidaților la învățământul profesional  în baza fișei de 

înscriere. Fișadeopțiunipentruînvățământulprofesional de stat 

seelibereazădecătreunitateadeînvățământcareorganizeazăînvățământpr

ofesional.Transmiterea către Comisia județeană a situației cu numărul 

candidaților înscriși  laînvățământul profesional, pe fiecare calificare. 

La Colegiul Tehnic,,Alexandru Roman’’ nu se organizează 

preselecție. 

Secretar 

șef 

Comisia 

de 

admitere 

 

18.  Afișarea la la avizierul Colegiului Tehnic,,Alexandru Roman’’ a listei 

candidaților înscriși la învățământul profesional profesional de stat. 

08 iulie 

2022 

Director 

Secretar 

șef 

Comisia 

de 

admitere 

 

19.  Afișarea informațiilor privind proba suplimentară de admitere (dacă 

este cazul), dacă vor fi solicitări mai multe decât numărul de locuri. 

8 iulie 2022 Director 

Secretar 

șef 

Comisia 

de 

admitere 

 

20.  Transmiterea către Comisia județeană a situației cu numărul de 

candidați înscriși la învățământul profesional de stat , pe fiecare 

calificare profesională 

08 iulie 

2022 

Director 

21.  Desfășurarea probei suplimentare de admitere(dacă este cazul) 14iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

 

22.  Afișarea rezultatelor pentru proba suplimentară de admitere și 

depunerea contestațiilor (dacă este cazul) 

14 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

 

23.  Afișarea rezultatelor pentru proba suplimentară de admitere după 

depunerea contestațiilor (dacă este cazul) 

15 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

 

24.  Calcularea de către Comisia de admitere a mediilor finale de admitere 

conform precizărilor de calcul din cuOrdinulM.E.N.nr.3556/2017-

15 iulie 

2021 

Comisia 

de 

admitere 
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Metodologiadeorganizareşidesfăşurareaadmiteriiînînvăţământulprofes

ional de stat. 

25.  Transmiterea, la Comisia județeană, utilizând aplicația informatică 

centralizată a listei candidaților declarați admiși, respectiv respinși. 

Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de 

Comisia județeană de admitere pentru învățământul profesional de 

stat. 

15 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

26.  Afişarealasediulunităţiideînvăţământ professional de stat a 

candidaților admișiși a celor respinși .Afișarearezultatelor va fi însoțită 

de precizări privind depunereadosarelor deînscriere decătre candidații 

admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscrierede către candidații 

respinși. 

15 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

27.  Ridicareafişelordeînscriereîn învăţământul profesional de 

statdecătrecandidaţiideclaraţirespinşi. 

CandidaţiirespinşilaetapaIdeadmitereîn învăţământul professional 

sepotînscrieînetapaaII-adeadmitereînînvățământulprofesional. 

CandidaţiirespinşilaetapaIdeadmiterepotsăseînscrielaetapaa-II-

adeadmitereînliceu.Absolvenţilor respinşi în etapa Ide admiterelacare 

au în intenţie săse înscrie la admitereaînînvăţământul liceal de statli se 

poate elibera,la cerere, decătreunităţile de învăţământ cu 

nivelgimnazial la care aceştia au absolvit clasaaVIII-a, fişa deînscriere 

la etapa I de admitereîn liceu numaipe baza predării fişei de înscriere 

la învăţământul profesional de stat. 

18-21  iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

28.  Depunerea dosarelor deînscriere la unitatea  de învățământla care 

candidații au fost declarați admiși pentru învățământul profesional de 

stat. 

18-21 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

29.  Transmitereade către Comisiadeadmitereînînvățământul professional 

dinunitatea deînvățământ, în format electronicși în 

21 iulie 

2022 

Comisia 

de 
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scris,cătreComisiadeadmiterejudețeanăBihorasituațieilocurilorneocup

ate la învățământul profesional, în urmaneînscrierii candidaților 

admiși în această etapă de admitere. 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

30.  Afișarealasediulunităţii deînvăţământ professional 

acandidațilorînmatriculațiși a listeiculocurilerămaselibereîn 

învățământul profesional de stat dupădepunereadosarelor deînscriere 

în etapa Ide admitere și rezolvareacazurilor speciale. 

Transmitereade către Comisiadeadmitereîn 

învățământulprofesional,dinunitateadeînvățământ, în format 

electronicși în 

scris,cătreComisiadeadmiterejudețeanăBihoralistelorfinalecucandidați

înmatriculațișiasituațieilocurilorneocupate la învățământul profesional 

de stat. 

25 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

31.  Afişarea la sediul unităţii  de învăţământ cu ofertă educaţională pentru 

învăţământul profesional de stat a locurilorliberepentruetapaaII-a, 

pedomeniide pregătire şi calificări profesionale 

25 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

32.  Etapa a II-adeadmitereînînvățământul profesional de stat. 

Eliberarea decătreunitatea deînvățământ cu nivel gimnazial 

afișelordeînscrierepentruînvățământul profesional de 

stat,pentrucandidațiicarenuauparticipatlaetapaIdeadmitere,saucareaup

articipat,darnuaufostrepartizați/admișilaliceusauînvățământulprofessio

nal şi caresolicită să participle la admitereaîn învățământul  

profesional înetapa a II-a. 

26-28 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

33.  Înscriereacandidațilorla unitatea de învățământprofesional de stat 

lacareaumairămaslocurilibereînurmaetapeiIdeadmiterepe baza 

fișelordeînscriereînînvățământul profesional de stat. 

Afișarea la sediul unității de învățământ  la care au rămas locuri libere 

în urma etapeiIde admitere în învățământul profesional de stat. 

26-28 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 
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profesiona

l de stat 

34.  TransmitereacătreComisiajudețeanădeadmitereasituațieicunumăruldec

andidațiînscrișilaînvățământulprofessional 

pefiecarecalificareprofesională. 

28 iulie 

2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

35.  Derularea probelor de admitere inclusive a probelor eliminatorii 

atunci cand candidații depășesc numărul de locuri 

01 august 

2022 

 

36.  Transmitereade către comisia deadmitereîn învăţământul professional 

de stat din unitateade învăţământ, în format electronic şi în scris, la 

comisia de admiterejudeţeană, 

alisteicandidaţilordeclaraţiadmişişiacelorrespinşi la admitere 

indiferent dacă au desfăşurat sau nu probadepreselecţie/admitere. 

Transmitereade către comisia deadmitereîn învăţământul profesional 

de stat din unitateade învăţământ, în format electronic şi în scris, către 

comisia de admiterejudeţeană asituaţieilocurilorneocupate la 

învăţământul profesional de stat. 

02 august 

2022 

 

 

 

8.08.2022 

 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

37.  Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscrierela unitateade 

învățământ la careau fost repartizați. 

4-5si 8 

august 2022 

Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

38.  Actualizareașiafișareala sediul unităţii de învăţământa 

listeicandidațilorînscriși în învățământul profesional de stat. 

Transmitereade către Comisiadeadmiteredinunitateadeînvățământ, în 

format electronic și în scris, către ComisiadeadmiterejudețeanăBihor 

a listelor finale cucandidațiiînscriși în învățământul profesional. 

08.08.2022 Comisia 

de 

admitere 

în 

învățămân

tul 

profesiona

l de stat 

39.  Afișarea de către unitățile de învățământ profesional  de stat a 

candidatilorînmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în 

8 august 

2022 

Comisia 

de 
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învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, 

rezolvarea cazurilor speciale repartizări și redistribuiri prin comisia 

județeană. 

admitere 

județeană 

 

 

 

 

9.Anexa nr.1 Programa pentru admiterea la învățământul profesional de stat -an școlar 2022-2023 

proba suplimentară . 

Specializarea:OSPĂTAR(CHELNER)VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE 

ALIMENTAȚIE/COMERCIANT VÂNZĂTOR 

Disciplina: Educație tehnologică 

Manual -Educație tehnologică – CLASA a  VIII-a,  

10.Anexa nr.2- Modele de subiecte pentru cele 3 specializări pentru proba suplimentară. 

MODEL SUBIECT ADMITERE SCOALA PROFESIONALA PROBA SUPLIMENTARĂ  

OSPĂTAR(CHELNER)VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE/COMERCIANT 

VÂNZĂTOR 

 

Profil: ALIMENTȚIE PUBLICĂ 

Domeniul: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore 

 
PARTEA I          (40 de puncte) 

A.Completaţi spaţiilelibere  cu cuvintele corespunzătoare  astfel încât săobţineţienunţuricorecte şicomplete 

1.Fructele sunt alimente caracterizate printr-un conținut mare de ……(1).…., substanțe zaharoase și ... 

...(2)... ..., vitamine și diverse arome. 

2.Substantele zaharoase se numesc …..(3)…….. 
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3.……..(4)…….se gasește in stare naturală și se extrage din saline. 

4.Legumele, ca și fructele, pot fi consumate in stare proaspată sau prelucrate; ele reprezintă o sursă importantă de 

elemente ……..(5)……. pentru organism. 

B. Apreciați cu adevarat (A)  sau fals(F) următoarele enunțuri. 

1. Alimentele de origine vegetală se pot consuma in stare proaspătă sau prelucrată. 

2. Legumele nu se consumă proaspete sub formă de salate sau sucuri. 

3.Zahărul se folosește sub formă de produse zaharoase, uleiurile se folosesc la prepararea salatelor, 

prăjirea cărnii, peștelui, cartofilor etc. 

4.Porumbul reprezintă cereala din care se obține, prin măcinare, grișul. 

PARTEA II          (20 de puncte) 

II. Stabiliţicorelaţiile dintreelementele coloanei A şicelealecoloanei Bştiind că,încoloanaA sunt alimente 

de origine animală iarîn coloana B asocierile corespunzătoare. 

 

 

 

PARTEA III          (30 de puncte) 

 

I. Întocmiţi un eseu cu tema ” Bucataria”  având în vedere următoarea structură de idei: 

a) Ce este bucataria și dotarea acesteia?  . 

b) Factorii de confort in bucătărie. 

  

1. Ouă a.1,8%, 2%, 2,4%, 3% 

2. Mamifere domestice b. ficat, limbă, inimă, creier 

3.  Lapte normalizat  c.vaca, vițel, oaie, miel, porc 

4.  Organe d.iaurt, brânză, unt, smântână 

5. Produse lactate e.lapte praf, lapte condensat 

 f. g ă ina ,  r a ț ă ,  g â s c ă ,  c u r c ă  
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c) Aranjarea mesei. 

BAREM DE CORECTARE ȘI  NOTARE 

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni 

de punct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10. 

PARTEA I                                                                                                               (40 de puncte) 

A. 20 puncte 

Răspunscorect: 

1. – apă; minerale2.glucide–; 3. – sarea; 4. – nutritive; 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

B. 20 puncte 

Răspuns corect: 

1.A;2. F;3.A;4.F; 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

PARTEA II                                                                                                               (20 de puncte) 

Răspuns corect:1 - f, 2- c, 3 - a, 4- b, 5 – d 

PARTEA III                                                                                                              (30 de puncte) 

a. – 10 puncte. 

Bucătăria este spațiul in care se prepară hrana prin aplicarea anumitor tehnologii asupra alimentelor( 

materiilor prime). 

Vasele sunt pentru gatit ( oale și cratițe) și pentru servirea preparatelor ( vesela ). 

Vesela este formată din mai multe piese, 6 la numar. 

Paharele sunt utilizate la servirea băuturilor si au diferite forme. Principalele tipuri de pahare, 
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aperitive, vin, apa, șampanie, băuturi răcoritoare. 

Ustensilele sunt obiecte folosite la realizarea operațiilor de pregătire și finisare a preparatelor culinare. 

Dispozitivele, tirbușon, deschizator de conserve etc 

Aparatele se folosesc in diverse scopuri, prelucrarea alimentelor( mașina de tocat carne, râșnița, 

robotul de bucătărie, mixerul etc), pentru pastrare si conservare (frigiderul, congelatorul, combina 

frigorifica), pentru pregatire termică( aragazul, cuptorul, rotisorul) 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru un răspuns incorect se acordă 0 puncte. 

b. – 10 puncte 

Dotarea și utilitățile fac parte din confortul unei bucătării, alimentarea cu apă, gaze, dotarea cu obiectele 

necesare, iluminatul, temperatura, finisajele, pardoselile 

Pentru un răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. Pentru un răspuns incorect se acordă 0 puncte. 

b. - 10 puncte 

Masa trebuie să fie apetisantă și ingrijită. 

Aranjarea mesei festive. 

Pentru fiecare element  precizat corect se acordă câte 1 punct.  Pentru un răspuns incorect  se acordă 0  
Puncte 

 

Specializarea ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE 

Disciplina: Educație tehnologică 
Manual -Educație tehnologică –CLASA a  VIII-a,  

 

MODEL SUBIECT ADMITERE ȘCOALA PROFESIONALĂ PROBA SUPLIMENTARĂ ELECTRICIAN 

EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE  

Profil Tehnic 

Domeniul Electric 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

 I.  Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect             20 p 

 
1. Electromotorul transformă energia electrică în: 

a) energie mecanică     
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b) energie termică          

c) energie solara. 

d) energie eoliană 

2. Energia chimică a combustibililor este folosită pentru producerea energiei electrice în: 
a) termocentrale                 

b) centrale geotermice                        

 c) centrale atomoelectrice 
d) hidrocentrale 

3. Producerea energiei electrice într-o centrală hidroelectrică utilizează: 

 a) energia apei                     
b) cărbune superior                     

c) reacţia de fisiune a uraniului 

d) energia vântului 

4. Unitatea de măsură pentru energie este: 
a)  V;   

b) W;   

c) J. 
d) N 

5. Ce se întâmplă cu atomii filamentul becului la temperatura de funcţionare?  

a) se evaporă?  
b) se deplasează între cei doi electrozi ? 

c)  se descompun în electroni ? 

d) se condensează? 

II. Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ si notaţi în dreptul ei litera A, daca 

apreciaţi ca enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals  20p 
1. Energia umană este cea mai veche forma de energie utilizata. 

2. Pe malul Mării Negre se pot construi centrale eoliene. 
3. Dinamul este generatorul care transformă energia electrica în energie chimica 

4. Centralelegeotermice folosesc drept surse: petrolul, gazele naturale şi carbunele. 

5. Turnul de răcire este o instalaţie care face parte din centrala termoelectrică. 

 

III. Transcrieţi pe foaia de concurs cifrele corespunzătoare spațiilor libere cu noțuinile corecte, astfel  încât 

enunţurile de mai jos să devină corecte din punct de vedere ştiințific.  20p 
 1. Becul este alcătiut dintr-un balon de ..(1), ...(2) de wolfram, .. (3) şi ...........(4) metalic.  
 2. La lampa cu.....(5)  condensarea vaporilor are loc pe.......(6)  de sticlă. 

 3. Cofretul este un.....(7) electric prevăzut cu ...(8) . 

4. Siguranţele sunt dispozitive de ...(9) împotriva ....(10) . 
 

IV. Aveți la dispoziție trei becuri cu următorii parametrii nominali: B1=1,5V; 0,15A,  B2=3V;0,3A,   B3=6V; 

2A și baterii cu parametrii nominali E1=1,5V,  E2=36V,  E3=4,5V, E4=6V și E5=9V.30p 

a.  asociați becul cu bateria de la care poate fi alimentat  
b.  grupați câte două becuri în serie și alegeți bateria de la care puteți alimenta monatjul 

c. Puteți grupa aceste becuri și baterii în parallel? Argumentați răspunsul.    



 

Colegiul Tehnic ,, Alexandru 

Roman’’Aleșd 

Str.Ciocârliei nr.4 

Tf.0259342332 

e-mail:liceualesd@yahoo.com 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE 

ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL  DE STAT PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2022-2023 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 3 

Revizia: - 6 

Nr.de ex. : - 3 

Compartimentul:Management 

Comisia de admitere în 

învățământul profesional de 

stat  2022-2023 

 

Cod: P.O_57/24.02.2022 Pag. 17din 20 

Exemplarnr.: 1 

 

17 
 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

SUBIECTUL  I 
1-a; 2-a; 3-a; 4-c, 5-b 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

SUBIECTUL II 
a-A; b-A; c-F; d-F; e-A     

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

SUBIECTUL III 
1-sticlă 

2-filament 

3-soclul 

4-electrod 
5-fluorescentă 

6-tubul 

7-dispozitiv 
8-legături electrice 

9-protecție 

10-scurtcircuitului 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

SUBIECTUL IV 

a. B1-E1 

    B2-E3 
    B3-E4 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

B1+B2=E3 
B2+B3=E5 

b. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

Nu. Becurile se pot lega în parallel dar bateriile nu. 

c.Pentru răspuns corect se acordă 11p.; pentru răspuns incomplet se acordă 5p; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0p. 
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 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

 I.  Răspundeți pe scurt la următoarele întrebări                                      20p 
1. Ce tipuri de motoare se utilizează pentru funcționarea automobilelor 

2. Care este influența motorului cu ardere internă asupra mediului înconjurător. 

 

II. Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ si notaţi în dreptul ei litera A, daca 

apreciaţi ca enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals       20 p                                                                               

 

6. Sudarea electrică se poate realiza pe baza arcului electric 
7. Vârful ciocanului de lipit se poate sprijini pe materiale combustibile. 

8. Mânerele sculelor nu trebuie sa fie crăpate sau rupte 

9. Suprafețele care trebuie lipite vor fi curățate de praf, oxozi sau alte depuneri. 

10. Lipirea este corectă dacă stratul de aliaj depus este mai gros. 

 

III. În coloana A sunt indicate tipuri de rețele de transport, iar în coloana B mijoace de transport. Scrieţi 

asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B.      20p 

A B 

1. rutier a. automobil 

2. feroviar b. elicopter 

3. naval c. informație 

4. aerian d. marfar 

 e. remorcher 

 

IV. Realizați un eseu după următoarea structură de idei.                                           30p 

a.  Descrierea automobilului specificând rolul acestuia  
b.  Enumerarea ansamblurilor principale ale automobilului 

c. Clasificarea automobilelor în funcție de tipul caroseriei                     

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

SUBIECTUL I  20p 
 

1-motoare cu ardere internă 

2-motorul cu ardere internă are efect de poluare asupra mediului datorită gazelor reziduale rezultate în urme arderii 

combustibilului 
 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă10p.; pentru răspuns incomplet se acordă 5p; pentru răspuns incorect sau 

lipsa acestuia 0p. 

SUBIECTUL II  20p 

1-A; 2-F; 3-A; 4-F; 5-F 



 

Colegiul Tehnic ,, Alexandru 

Roman’’Aleșd 

Str.Ciocârliei nr.4 

Tf.0259342332 

e-mail:liceualesd@yahoo.com 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE 

ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL  DE STAT PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2022-2023 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 3 

Revizia: - 6 

Nr.de ex. : - 3 

Compartimentul:Management 

Comisia de admitere în 

învățământul profesional de 

stat  2022-2023 

 

Cod: P.O_57/24.02.2022 Pag. 19din 20 

Exemplarnr.: 1 

 

19 
 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

SUBIECTUL III 20p 

1-a 

2-d 
3-e 

4-b 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

SUBIECTUL IV-30p 

a.Automobilul, este un vehicul cu patru (rar, trei, șase) roți, acționat de un motor cu ardere internă, cu abur, 

cu electricitate sau aer comprimat. Automobilele sunt de obicei construite pentru a călători pe drumuri, dar există 
unele, mai ales vehicule utilitare, care permit călătorii în afara drumurilor - (off-road). Un automobil tipic are un 

motor cu ardere internă și patru roți, însă au apărut pe piață și mașini cu motoare hibride, cu gaz sau electrice.. 

 

Pentru  răspuns corect se acordă 10p.; pentru răspuns incomplet se acordă 5p; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0p. 

b. Părțile principale ale oricărui automobil sunt motorul, șasiul, caroseria și partea electrică. 

 

11. Cuprins 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta  

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

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
1 

2. Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale 1 

3. 
Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia 

din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
2 

4. Scopul procedurii operaţionale 3 

5. Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale 3 

6. Documente  de  referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 3 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  4 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vehicul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_cu_ardere_intern%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_cu_abur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_electric
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Motor_pneumatic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drum
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8. Descrierea procedurii formalizate 
4 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 4 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 7 

11. Cuprins 19 

 


