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PROCEDURA DE ADMITERE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL, pentru anul şcolar 2021 – 2022  

 

Elaborată conform  ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, 

desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în 

învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022,  Metodologiei-cadru de 

organizare si desfasurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări de nivel 3 

din Anexa 1 a OMEN Nr. 3556/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu 

respectarea Calendarului admiterii în învățământul dual de stat pentru calificările de 

nivel 3, conform Cadrului national al calificărilor pentru annul școlar 2021-2022 
 

Procedura se aplică în scopul admiterii candidaţilor în învăţământul profesional dual pentru anul 

școlar 2021-2022, la calificarea profesională:  

 

-Operator la mașini cu comandă numerică (limba maghiara ) / operator economic partener  

STEIGER SRL. 

Procedura este elaborată în colaborare cu operatorul economic partener: STEIGER SRL 
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I. PROCEDURA DE ADMITERE PENTRU LOCURILE OFERITE ÎN PARTENERIAT 

CU OPERATORUL ECONOMIC  STEIGER SRL 

A. Cazurile în care se susţin probe  de admitere 

 

Probele de admitere se organizează indiferent de numărul candidaților înscriși pentru  următoarele 

locuri disponibile: 

-12 locuri calificarea Operator la masini cu comanda numerica(limba maghiara) 

 

B. Modul de calcul al mediei de admitere 

a) în situaţia în care s-au organizat probe de admitere 

indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, 

admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere  şi în 

proporţie de 30% media notelor obţinute la probele de admitere 

stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în colaborare cu operatorii economici, 

calculată astfel 
 

Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, astfel: 

 

     70 x MA + 30 x MPA 

MAID = -------------------------------- 

       100 

  unde:   

   

 MAID – media de admitere în învăţământul dual; 

 MA – media de admitere;   

 MPA –media probelor de admitere. 

 

    20 x ABS +80 x EN 

               MA = --------------------------- 

               100 

unde:  

 

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 

 

In calcului mediei de admitere pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, 

media generală obținută la evaluarea națională se va înlocui, în funcție de anul absolvirii, cu: 

  a)media la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv; 

  b)media la testele nationale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007; 

  c)media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 

2008 și 2009. 

 

Pentru candidații care nu au susținut evaluarea națională sau, după caz, examenul de 

capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la 

evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1 (EN = 1). 

 

În cazul în care 2 sau mai mulți candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi 

folosind, în ordine, următoarele criterii: 
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a) media probelor de admitere 

b) media generală obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a; 

c) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII- a. 

 

C. Tipul, numărul și conținutul probelor de admitere 

 

Etapa 1: Vizita medicală 

Toți candidații înscrişi vor efectua vizita medicală pentru a fi declarați apţi în calificarea solicitată 

de către medicul de medicina muncii. 

Vizita medicală se realizează în conformitate cu fișa de riscuri pentru poziția optată și constă în 

evaluarea generală a stării de sănătate, precum și a vederii și auzului candidatului.  

Costurile legate de efectuarea vizitei medicale vor fi suportate de  STEIGER SRL. 

Evaluarea medicală se finalizează cu rezultatul ADMIS sau RESPINS. 

Candidații respinși la vizitele medicale se pot înscrie la calificări din învățământul profesional de 

stat.  

Etapa 2:  Proba scrisa la disciplina Matematica 

Candidaţii declaraţi apţi medical vor susține o proba scrisă la Matematică. 

a)Proba   scrisă din disciplina Matematică-clasele V- VIII 

Programa de examen conţine următoarele teme: 

❖ Operatii cu numere 

❖ Ecuatii de gradul I 

❖ Geometrie plană 

Modele de subiecte şi bareme de evaluare se  regăsesc în anexa prezentei proceduri. 

Proba scrisă se notează  cu note de la 1 la 10, fiind notată cu N2. 

Nota minima de promovare a acestei probe  este 5 (cinci). 

Candidații respinși la proba scrisă, cu N2 mai mică decât 5, se pot înscrie în învățământul 

profesional cu durata de 3 ani. 

 

Etapa 3: Interviu cu comisia de admitere 

Fiecare candidat care a promovat etapa a 2-a va avea un interviu cu comisia de admitere pentru 

determinarea motivaţiei candidatului pentru formarea în meseria pentru care a optat si o testare 

psihoaptitudinală. 

Fiecare membru al comisiei de admitere va acorda o notă de la 1 la 10 pentru fiecare candidat. 

Media candidatului la proba „interviu” va fi calculata ca medie aritmetică a notelor acordate de 

membrii comisiei de interviu si va fi notată cu N3.  

D. Calculul mediei probelor de admitere 

La încheierea probelor de admitere , comisia va calcula media probelor de admitere, MPA  ca 

medie aritmetică a notelor obținute la etapele 2 ,N2 si 3, N3. 

   

      N2+N3 

               MPA = -----------  

               2 

                          N2 este nota de la proba scrisă 

                          N3 este nota de la interviu 
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Vor fi declarați „admisi” primii 12 elevi, în ordine descrescătoare a 

mediei de admitere la invațământul profesional dual, MAID, pentru 

fiecare calificare în parte. 
 

Media de admitere la învățământul profesional dual  se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, 

astfel: 

 

     70 x MA + 30 x MPA 

MAID = -------------------------------- 

       100 

  unde:   

   

 MAID – media de admitere în învăţământul dual; 

 MA – media de admitere;   

 MPA –media probelor de admitere. 

 

    20 x ABS +80 x EN 

               MA = --------------------------- 

               100 

unde:  

 

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 

Candidații declarati „respinși” se pot înscrie în învățământul profesional de stat cu durata 

de 3 ani. 

 

E. Modul de organizare şi desfăşurare a probei scrise 

(1) La proba scrisă, sălile vor fi dotate corespunzător: 

a) sălile de examen vor fi amenajate astfel încât în fiecare sală de examen să fie cel mult 15 

candidaţi cu respectarea regulilor de distanțare socială; 

b) vor fi eliminate din săli materialele didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în 

elaborarea lucrărilor scrise; 

c) pe uşa fiecărei săli de examen  se vor afişa listele nominale cu candidaţii repartizaţi în sală şi 

a prevederilor metodologiei care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sală cu materiale 

ajutătoare, cu aparatură electronică de comunicare, tentativa de fraudă sau frauda atrag după 

sine eliminarea din examen. 

 

(2) Repartizarea în săli a profesorilor asistenţi se face de către preşedintele comisiei, prin tragere 

la sorţi. 

(3) Asistenţii, după ce au fost instruiţi şi au semnat fişa de atribuţii, primesc dosarele, care 

cuprind listele cu candidaţii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, 

hârtie tipizată pentru lucrări şi hârtie ştampilată pentru ciorne. 

(4) Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de 

minute înainte de începerea probei. 

(5) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală  cu  manuale, notiţe, însemnări etc., care ar putea 

fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu mijloace de calcul şi comunicare. 

Profesorii asistenţi vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor 
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în săli. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de 

examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei, 

indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 

(6) Profesorii asistenţi vor explica candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de 

completare a datelor personale pe foaia  tipizată de examen. 

(7) Orice semne distinctive , care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea 

lucrării scrise a candidatului respectiv. 

(8) Profesorii asistenţi primesc subiectele multiplicate şi secretizate, în plicuri, de la preşedintele 

comisiei şi le distribuie fiecărui candidat.  

(9) După ce s-au distribuit subiectele , nici un candidat nu mai poate intra în sală şi nici un 

candidat nu poate părăsi sala de examen, numai după ce predă lucrarea scrisă şi semnează de 

predarea acesteia. 

(10) Timpul alocat elaborării lucrării scrise este de o oră , din momentul  distribuirii subiectelor 

tuturor candidaţilor. 

(11) Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii au voie să folosească numai cerneală sau pastă 

de culoare albastră, iar pentru executarea desenelor sau schemelor se va folosi creionul negru. 

(12) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fără a 

depăşi timpul stabilit. Ultimii trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. 

(13) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de examen. 

(14) La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui 

şi celorlalţi membri ai comisiei. 

 

F.Evaluarea lucrărilor 

 

(1) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se efectuează pe baza borderourilor  de evaluare de către 

doi profesori evaluatori. 

(2) Lucrările scrise se evaluează de către fiecare profesor evaluator, respectându-se baremele de 

corectare stabilite de către comisie. 

(3)Evaluarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat 

pentru fiecare profesor evaluator. 

(4) Rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă se consemnează într-un proces verbal semnat 

de toţi membrii  şi de preşedintele  comisiei. 

 

G.Modul de organizare şi desfăşurare a  contestaţiilor. 

 

(1) Soluţionarea eventualelor contestaţii ale notelor obţinute la proba scrisă  se face de către o 

Comisie de contestaţii, care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei proceduri de admitere. 

(2) Comisia de contestaţii se compune din : 

Preşedinte – directorul/ directorul adjunct al Liceului Tehnologic Simion Barnutiu Carei 

Secretar – secretarul şcolii 

Membri – 2 membri evaluatori, cadre didactice de specialitate, alţii decât cei care au 

corectat iniţial lucrarea 

   (3) Contestaţiile lucrărilor scrise se depun la secretariatul comisiei  de admitere, în termen de 24 

   de ore de la afişarea  rezultatelor şi se vor înregistra la secretariatul unităţii de învăţământ.        

Contestaţiile vor fi soluţionate în unitatea de învăţământ  de către Comisia de contestaţii. 

   (4) Pentru  soluţionarea contestaţiilor, preşedintele comisiei repartizează lucrările sigilate 

membrilor comisiei de contestaţii. 

   (5) În cazul în care,  se constată după recorectare o diferenţă de cel puţin 0,5 puncte faţă de 

evaluarea iniţială, comisia modifică nota lucrării şi dispune toate măsurile care reies din această 
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schimbare. Nota acordată după recorectare este definitivă. Hotărârile comisiei de contestaţii se 

consemnează într-un proces verbal semnat de membrii comisiei şi de preşedinte. 

   (6) Rezultatele la contestaţii se comunică prin afişarea la avizierul şcolii, în termen de cel mult 

48 de ore de la depunerea contestaţiilor. 

 

 

 
MODEL DE SUBIECTE PENTRU 

PROBA DE ADMITERE 

 
Matematica 

Clasele  V-VIII 

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

♦ Timpul efectiv de lucru este de  1  oră. 

 
Nume: 

.................................. 

MODEL DE SUBIECTE PENTRU PROBA DE ADMITERE 2020 

Clasele  V-VIII 

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este 100 

de puncte 

♦ Timpul efectiv de lucru este de  1  oră. 

 

 Exerciții Rezolvare  

1. Efectuați operațiile! 

a)19,5+2,7 

b)12+4x7 

c)(12+4)x7 

d)(18:2+7):2+6 

Rezultat:  

a)......... 

b)......... 

c)......... 

d)......... 

 

2. Determină valoarea lui X: 

 

                    2X+3=9 

 

X=....... 
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3. Care număr urmează după 12 în șirul de mai jos? 

 

                   3, 5, 8, 12, ........ 

 

Numărul următor este: 

............... 

 

 

 

 

4. Maria vinde limonadă. Într-o oră vinde 10 pahare de 

limonadă și câștigă 10,50 lei. Cât costă un pahar de 

limonadă? 

Un pahar de limonadă 

costă.......... lei.  

 

5. Transformați următoarele unități de măsură 

Expl:    1 oră = 60 minute 

               a) 72 ore = ........ zile                                   d) 8 km = ........ m 

            b) 2000 kg = ........tone                            e) 4300 mm = ........ cm    

              c) 60 dkg = ........g 

 

6. Pe graficul alăturat este reprezentat consumul unui automobil în diferite domenii de viteză: 
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a) La ce viteză avem consum minim? 

 

 

 

 

b) La ce viteză avem consum maxim? 

  

○ între 50-80 km/h  

 ○ între 80-100 km/h  

 ○ între 100-130 km/h  

 

 

○ între 0-50 km/h 

 ○ între 50-80 km/h  

 ○ între 80-100 km/h  

 ○ între 100-130 km/h  

 

 

7. Calculează perimetrul și aria pătratului, dacă 

lungimea latuirii este a=3 cm! 

 

                           

A= a x a 

P= 4 x a 

 

A= 

 

P= 

 

8.  Cele două diagrame reprezintă rezultatele a două teste, celor 20 de elevi ai clasei VIII-a.  
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Răspundeți la următoarele întrebări: 

 

a) Câte calificative de satisfăcător au fost în 

primul test? 

 

 

 

 

Răspuns: ........ bucăți 

 



10 

 

 

b) Cât este procentul calificativcelor bine în al 

doilea test? 

 

c) În primul sau în al doilea test au fost mai multe 

calificative de foarte bine? 

 

 

Răspuns: ........ procent 

 

Răspuns: ...................... 

 

 

9.  Asociați figurile (A, B, C) cu vederile lor frontale (1, 2, 3)! 
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Puncte 

primite 
 

Calificativul  

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 

 

Numarul intrebării Răspuns corect Punctaj 

1. a=22,2 2,5 

  b=40 2,5 
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  c=112 2,5 

  d=14 2,5 

2. X=3 10 

3. 17 10 

4. 1,05 10 

5. a=3 2 

  b=2 2 

  c=600 2 

  d=8000 2 

  e=430 2 

6. a = între 80-100 km/h 5 

  b = între 0-50 km/h 5 

7. A=9 cm2 5 

  P=12 cm 5 

8. a=10 4 

  b=20 4 

  c=în primul test 2 

9. A=3 4 

  B=1 3 

  C=2 3 
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