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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1
Proba suplimentară de admitere se desfăşoară. în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 
profesional cu durata de 3 am. doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul 
locurilor oferite de unitatea de învăţământ.

ART. 2
In cazul in care se susţine proba suplimentara de admitere, locurile se ocupă în ordinea descrescătoare a 
notelor obţinute de candidaţi, în limita locurilor aprobate.

CAPITOLUL II -  PROCEDURA DE ADM ITERE,

ART. 3
Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 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 3 ani, media de admitere, 
calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a 
VUI-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a -  a VIH-a, care are o 
pondere de 25% ;
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 
învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definita la litera a), şi în 
proporţie de 30% nota obţinută ia proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

ART 4
(1) Disciplina din planul de învătământ pentru clasa a VlII-a, la care se susţine proba suplimentară de 
admitere este EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ -  clasa a VlII-a
(2) Programa de examen pentru disciplina EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ -  clasa a VlII-a se află la anexa 1 a 
prezentei proceduri.

CAPITOLUL III -  DESF AS URAREA PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE

ART. 5
(1) Proba suplimentară de admitere este o probă scrisă din disciplina EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ clasa a 
VlII-a, cu durata de 90 min.
(2) Subiectele şi baremele de evaluare şi notare sunt concepute conform modelelor de subiecte concepute 
pentru examenele de admitere. 2
(3) La proba scrisă, sălile vor fi adaptate acestor activităţi, prin:



a) dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât în fiecare sală de examen să 
existe cel puţin 15 candidaţi;
b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea lucrărilor 
scrise;
c) Afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor 
metodologiei care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace 
electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din 
examen.

ART. 6
(1) înaintea intrării în săli, preşedintele comisiei instruieşte asistenţii în legătură cu îndatoririle ce le revin, 
cu prevederile Metodologiei de admitere, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în 
săli.
(2) La încheierea instructajului, participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alături de 
celelalte documente ale examenului.
(3) Repartizarea în săli a celor doi asistenţi - cadre didactice de alt ă specialitate decât cea la care se susţine 
examenul, se face de către preşedintele comisiei, prin tragere la sorţi, cu trei sferturi de oră înainte de 
începerea acesteia.
(4) Asistenţii, care intră în săli după ce au fost instruiţi şi au semnat fişa de atribuţii, primesc din partea 
preşedintelui listele cu candidaţii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie 
tipizată pentru lucrări şi hârtie ştampilată pentru ciorne.
(5) Se interzice asistenţilor să pătrundă în sală cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum 
şi cu ziare, reviste, cărţi.

ART. 7
(1) Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute 
înainte de începerea probei.
(2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări 
etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau 
de comunicare.
Asistenţii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor 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, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor.
(3) înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi 
modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.
(4) Candidaţii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat 
primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele 
personale. în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează citeţ celelalte date de pe colţul c 
e urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce 
asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi 
după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Colţurile lucrărilor vor fi lipite 
numai după ce candidaţii au început să scrie pe foaia de concurs.

ART. 8
(1) După anunţarea variantei de subiect extrase de preşedintele comisiei, se multiplica subiectele in număr 
egal cu numărul candidaţilor, urmând ca acestea sa fie distribuite in săli.
(2) Comisia de examen va lua toate masurile pentru a pregăti in mod corespunzător operaţia de multiplicare 
astfel incat sa fie asigurat in cel mai scurt timp cate un subiect pentru fiecare candidat.
(3) Asistenţii primesc subiectele multiplicate si secretizate in plicuri de la preşedintele comisiei si le 
distribuie fiecărui candidat.

ART. 9
(1) Preşedintele, secretarul sau un membru al comisiei verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele 
multiplicate sunt complete si lizibile.
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(2) Se interzice preşedintelui, secretarului sau membrilor comisiei ‘a dea indicaţii referitoare la rezolvarea 
subiectelor, sa facă modificări ale subiectelor si baremelor.
(3) Din momentul distribuirii subiectelor, nici un candidat nu mai poate intra in sala sau paraşi sala decât 
daca preda lucrarea scrisa si semnează predarea acesteia.
(4) In cazuri excepţionale, daca un candidat se simte rău si solicita parasirea temporara a sălii, este insotit de 
unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării 
subiectelor nu este prelungit.

ART. 10
(1) Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 90 min, socotit din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
(2) Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar 
pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.
(3) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia 
distribuită candidaţilor de către asistenţi.
(4) Candidaţii care doresc să corectez e o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. In 
cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul 
stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucra este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare- 
primire a lucrărilor scrise.

ART. 11
(1) După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre 
arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de 
exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate 
paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind 
barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează 
pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.
(2) La expirarea celor 90 min acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă 
depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(3) La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în 
procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima 
pagină a lucrării. *
(4) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de examen.
(5) La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui şi celorlalţi 
membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor 
din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si daca număral de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel 
înscris pe lucrare si in procesul verbal.

ART. 12
(1) In timpul desfăşurării probei scrise, asistenţii nu dau candidaţilor nici o indicaţie, nu discută între ei şi nu 
rezolvă subiectul de examen. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei şi nu au alte 
preocupări în afară de supra veghere. In cazul în care aceştia încalcă aceste dispoziţii, preşedintele comisiei 
poate decide înlocuirea lor şi, dacă este cazul, poate face şi propunere de începere a procedurii de cercetare 
disciplinară. In timpul desfăşurării probelor scrise, asistenţii răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala 
de clasă, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistenţii au 
obligaţia să verifice dacă elevii au pătruns în sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte 
materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen şi să ia măsurile ce se impun. De 
asemenea, asistenţii nu permit candidaţilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizează 
preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.
(2) Eventualele tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către 
candidaţi sau sesizate chiar de asistenţi, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat 
să verifice şi să ia masurile ce se impun care pot ajunge pana la eliminarea candidatului din examen.

ART. 13
(1) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se efectuează pe baza borderourilor de evaluare, de doi profesori 
evaluatori.
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(2) Toate borderourile, însoţite de listele cu numerele lucrărilor şi distribuţia acestora pe evaluatori se 
arhivează de către secretarul comisiei.
(3) Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de 
evaluare/corectare şi de notare stabilite de către comisie.
(4) Evaluarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare 
evaluator.
(5) Rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă se consemnează într-un proces verbal semnat de membrii 
comisiei şi de preşedinte.

CAPITOLUL IV - COMISIA DE ADMITERE

ART. 14
Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani 
este alcătuită din:
a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b) vicepreşedinte -  directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;
c) secretar -  secretarul unităţii de învăţământ;
d) membri:

1. cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere 
şi evaluează lucrările candidaţilor;

2. cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi 
părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere;

3. cadre didactice asistenţi pe perioada desfăşurării probei suplimentare de admitere;
ART. 15
Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani 
are următoarele atribuţii:
b) elaborează Procedura de admitere menţionată, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ şi avizării inspectoratului şcolar judeţean;
c) organizează şi răspunde de aplicarea Procedurii de admitere ;
d) verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în învăţământul 
profesional;
e) sesizează inspectoratului şcolar judeţean orice er<3are constatată în completarea documentelor şcolare 
pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere în
învăţământul profesional calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere din unitatea de 
învăţământ care organizează învăţământ 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 învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care să ofere informaţii şi consiliere 
persoanelor care se prezintă pentru înscriere;
g) transmite comisiei de admitere judeţene / a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani raportul privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ 
profesional cu durata de 3 ani.

ART. 16
Componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu 
durata de 3 ani este avizată de Consiliul de administraţie din unitatea de învăţământ şi aprobată de 
inspectoratul şcolar judeţean.

CAPITOLUL V - COMISIA DE CONTESTAŢII 

ART. 17
(1) Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii ale notelor obţinute la proba scrisă se constituie Comisia de 
contestaţii, care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei metodologii de admitere.
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(2) Comisia de contestaţii se compune din:
- preşedinte - directorul/directorul adjunct al Colegiului Tehnic „Costin D. Neniţescu" Craiova 
-1 secretar - secretarul şcolii
- 2 membri evaluatori, cadre didactice de specialitate, alţii decât cei care au corectat iniţial 

ART. 18
(1) Contestaţiile lucrărilor scrise se depun la secretariatul comisiei de admitere, în termen de 24 de ore de la 
afişarea rezultatelor şi vor fi înregistrate la secretariatul unităţii de învăţământ. Contestaţiile sunt soluţionate în 
unitatea de învăţământ respectivă de către comisia de contestaţii, constituită conform prezentei metodologii.
(2) Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei repartizează lucrările sigilate membrilor comisiei 
de contestaţii.
(3) în cazul în care, după reevaluare, se constată o diferenţă de cel puţin 0,5 puncte faţă de evaluarea iniţială, 
comisia modifică nota lucrării şi dispune toate măsurile care decurg din această schimbare. Nota acordată 
după recorectare este definitivă. Hotărârile comisiei de contestaţii se consemnează într-un proces verbal 
semnat de membrii comisiei şi de preşedinte.
(4) Rezultatele la contestaţii se comunică prin afişarea la avizierul unităţii de învăţământ, în termen de cel 
mult 48 de ore de la depunerea contestaţiilor.

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE

ART. 19
Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în 
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, conform prevederilor din prezenta metodologie. 
Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe.

ART. 20
Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, se pedepseşte 
conform legii şi atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. în cazul în care 
descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

ART. 21
Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, decât este prevăzut în 
prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor 
prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.

ART. 22
înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot face şi după finalizarea etapei a 
treia de admitere. înscrierea si admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor prezentei 
metodologii.



CLASA a VUI-a

Modulul: ENERGIE

c o m p e t e n ţ e  s p e c if ic e CONTINUTURI
1 1 Identificarea fermelor de energie, 
surselor şi a pricpalelor tehnologii de 
obţinere a acesteia
1.2 Analizarea efectelor tehnologiilor de 
producere a energiei şi utilizarea ei asupra 
mediului
1.3 Compararea diferitelor ferme de energie 
utilizate m gospodărie

■ Forme de energie: mecanică, termică, 
chimică, luminoasă, electrică etc.

■ Surse de energie. * Surse energetice 
specifice zonei.

■ Elemente de limbaj grafic specific
*Soft educaţional

■ Tehnologii de obţinere a energiei
*Tehnologii specifice zonei geografice.

■ Transport şi distribuţie prin sistemul 
energetic naţional Domenii de 
utilizare. Consumatori de energie.

■ Energia în gospodărie:
- forme de energie şi utilizarea lor;
- circuite electrice dintr-o locuinţă;
*circuite termice, gaze;
- consumatori electro-casnici;
- metode de economisire a energiei;

■ *Remedierea defectelor simple a 
elementelor de circuit şi a aparatelor 
electro-casnice; scule utilizate 
(şurubelniţe; cleşti ciocane /pistol de

'lipit, creion de tensiune etc.); 
securitatea şi sănătatea în muncă; 
prevenirea şi stingerea incendiilor.

■ Impactul tehnologiilor de producere şi 
utilizare a energiei asupra omului şi a 
mediului

2.1 Analizarea modalităţilor de valorificare 
efic ientă a resurselor d in domeniul energetic
2.2 Descrierea rolului funcţional al 
elementelor dintr-o schemă electrică
2.5* Prezentarea unor tehnologii 
contemporane relevante pentru v iaţa 
cotidiană
2.4* Depistarea şi remedierea defectelor în 
circuite electrice

3.1 Valorificarea limbajului tehnic specific 
domeniului energetic
4 1 Identificarea unor locuri de muncă d in 
domeniul energetic în scopul orientării 
profesionale

Educaţie tehnologică, clasele a V-a -  VlII-a



CLASA a VHI-a

Modulul: DOMENII PROFESIONALE

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1 Identificarea diferitele rute de 
formare profesională oferite de 
învăţământul românesc
1.2 Identificarea unor domeniide 
activitate
mi 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 m afaceri
■ Tendinţe m evoluţia pieţei 

mune ii * 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 m 
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 intr-un mesaj propriu a 
termenilor şi simbolurilor învăţate
5.2* Stabilirea unor corelaţii între 
simbolurile de pe produse şi domeniul 
profesional în care simt utilizate
4.1 Elaborarea unor strategii pentru 

viitoarea meserie m concordanţă cu pro
priile interese şi aptitudini
4.2 Realizarea unui plan propriu de 
dezvoltare profesională m 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
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