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Scopul:  

 

Procedura stabileşte modul de organizare și desfășurare a admiterii elevilor înscrişi la învăţământul 

profesional  de la Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud. 

 

Documente aplicabile:  

 

• Legea Educaţiei Naţionale 1/ 2011,cu modificările și completările ulterioare, 

 

• Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

• Ordinul MENCS nr. 5068 / 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcţionare              

a învăţământul profesional de stat , 

 

• Ordinul MENCS 5079/2016  Regulamentul –cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, 

• OrdinulMEN nr.5087/2019 privind desfășurarea și Calendarul admiterii în învăţământul 

profesional de stat  și în învățământul dual cu durata  pentru anul şcolar 2020 – 2021. 

 

Aria de cuprindere:  

 

- elevii din ciclul gimnazial, înscrişi în seria curentă în clasa a VIII-a, numai daca  promoveaza clasa a 

VIII-a pana la sfarsitul anului scolar;  

Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional  se realizează în perioada prevăzută de Ordinul 

Nr.5087/2019 privind desfășurarea și Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat  și în 

învățământul dual cu durata  pentru anul şcolar 2020 – 2021. 

 

Responsabili:  

 

Membrii comisiei de admitere. 

  

Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învățământ profesional  este alcătuită 

din:  

a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al; Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

Ciumbrud. 

b) vicepreşedinte – directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;  

c) secretar – secretarul Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud.;  

d) membri:  

i. cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere şi 

evaluează lucrările candidaţilor;  
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ii. cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi 

părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere;  

iii. cadre didactice asistenţi pe perioada desfășurării probei suplimentare de admitere;  

 

Perioada: an şcolar 2019- 2020 

 

Descrierea procedurii: 

 

Inscrierea candidatilor 

 

Art. 1. (1) In vederea admiterii în învăţământul profesional , unitatea de învăţământ poate organizează, 

in anumite conditii, probă suplimentară de admitere. 

 

Art. 2. (1) Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional, 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:  

- admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor: 

- depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor declaraţi admişi: 

 

Etapa de 

admitere 

Înscrierea 

candidaţilor 

Proba de 

admitere 

suplimentară 

Afisarea 

rezultatelor 

la proba de 

admitere 

Admiterea 

candidaților şi 

afişarea 

rezultatelor 

Depunerea 

dosarelor de 

înscriere a 

candidaţilor 

declaraţi 

admişi 

Etapa I  29iunie-3 iulie 

2020 

 13iulie 2020, 

ora 9,00 

14 iulie 2020 15 iulie 2020 15 iulie 2020 

Etapa II  22-24 iulie 

2020 

27 iulie 2020 , 

ora 9,00 

28 iulie  2020 30 iulie2020 30 iulie 2020 

 

Art. 3. (1) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învăţământul  se face la secretariatul pe baza 

opţiunii candidatului pentru Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud.  

(2) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul professional , a elevilor din clasa a VIII–a se 

realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional , eliberată de unitatea de învăţământ 

gimnazial.  

(3) Modelul fisei de înscriere în învățământul profesional  este elaborat de Comisia Națională de 

Admitere în Învăţământul Profesional  și se transmite comisiilor de admitere județene.  

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

professional , fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, în 

cadrul unei etape menţionate în calendarul admiterii în învăţământul profesional. 

(5) La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul 

profesional , conform art. 2 alin. (2), comisia de admitere a  transmit în format electronic şi în scris, 
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către Comisia de admitere judeţeană, pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, lista 

candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional .  

(6) Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional , este afişată, conform calendarului admiterii 

în învăţământul profesional , la sediul , Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud. 

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. În listele afişate 

în etapa I a admiterii se va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul professional  a 

candidaților care nu au promovat clasa a VIII-a. 

(7) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapei de 

admitere I, vor participa la etapa a II-a de admitere, pe locurile rămase libere.  

(8) Cadrele didactice care asigură se implica in înscrierea candidaţilor vor oferi informaţii şi consiliere 

elevilor şi părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere. 

 

Proba suplimentară de admitere 

 

Art. 4. (1) Comisia de admitere a Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud. afişează la 

sediul şcolii Procedura de admitere. 

(2) Procedura de admitere pentru învăţământul professional , este aprobată de Consiliul de 

administraţie al şcolii şi este avizată de Inspectoratul școlar județean Alba.  

(3) Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în 

învăţământul profesional dual (conform art. 2 alin (2)), doar în cazul în care numărul de candidaţi 

este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. 

(4) Modul de organizare si desfasurare a probei suplimentare de admitere este conform anexei 1 la 

Procedura de admitere. 

(5) Modul de organizare si desfasurare a contestatiilor este conform anexei 2 la Procedura de admitere. 
(6) Disciplina la care se sustine proba suplimentara de admitere este Educaţie tehnologică, 
modulele:ENERGIE si DOMENII PROFESIONALE,  programa aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 

5097/09.09.2009de clasa a VIII-a. 

(7) Tematica pentru proba suplimentara de admitere este conform anexei 3 la Procedura de admitere. 

(8) Modele de subiecte si bareme de notare si corectare se gasesc in anexa 4 la Procedura de admitere. 

 

Admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor 

 

Art. 5. (1) Admiterea în învăţământul profesional  se realizează, în fiecare etapă, astfel:  

a) 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 professional dual, 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 definita la litera 

a), şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de 

învăţământ.  
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(2) 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;  

(3) 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.  

(4) Calculul mediei de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel:  

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite  

 

               20 ABS+80EN  

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

100 

unde:  

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional .  

MA = media de admitere calculata conform alin. (1).  

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

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.  

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

învăţământ  

       

 70x MA +30XPSA  

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

      100  

unde:  

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional.  

MA = media de admitere calculata conform alin. (4) lit. a).  

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ  

 

(5) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 5, alin (4) lit. a), este 

utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de candidați nu 

depășește numărul locurilor din oferta școlii. 

(6) În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere iar  numărul total al 

celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea de învățământ, repartizarea pe 

calificări se face în ordinea opțiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată 

conform art. 5, alin. (4) lit. a), drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a candidaților 

admiși la fiecare calificare.  

(7) Media de admitere în învățământul profesional dual, calculată conform art. 5 alin (4) lit. b), este 

utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de candidați 

depășește numărul locurilor din oferta școlii. 

 

 

Depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor declaraţi admişi: 
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Art. 6. (1) După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional, 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 Liceul 

Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud (orele 8 – 15,30), pe baza următoarelor acte:  

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional ;  

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;  

e) fişa medicală; 

f) dosar plic; 

g) folie din plastic. 

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional , 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 .  

 

Atributiile comisiei de admitere 

 

Art. 7. (1) Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învățământ profesional are 

următoarele atribuţii:  

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

unității de învățământ și avizării Inspectoratului școlar județean;  

b) organizeaza admiterea şi aplicarea Procedurii de admitere;  

c) verifica documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în învățământul 

profesional ; 

d) 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, care semnează şi aplică ştampila 

unităţii;  

e) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere din 

unitatea de învăţământ care organizează învățământ profesional , care să ofere informaţii şi consiliere 

persoanelor care se prezintă pentru înscriere;  

f) transmite comisiei de admitere judeţene pentru învățământul profesional raportul privind 

desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional .  

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

profesional este avizată de Consiliul de administrație din unitatea de învățământ și aprobată de 

Inspectoratul școlar județean. 
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Anexa 1 - Modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere 

  

Art. 1. Comisia de elaborare a subiectelor pentru proba suplimentară de admitere şi evaluare a 

lucrările candidaţilor este formata din: 

- preşedinte - directorul sau directorul adjunct al Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

Ciumbrud 

- secretar – secretarul Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud 

- 2 cadre didactice de specialitate din Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud 

Art. 2. (1) Subiectele pentru proba de admitere se elaboreaza de comisia de admitere in dimineata 

zilei de concurs.  

(2) La alcatuirea subiectelor se va tine seama de tematica propusa in anexa 1 a prezentei Proceduri de 

admitere. 

 

Art. 3. Durata de desfasurare a probei suplimentare de admitere este de 1,5 ore. 

 

Art. 4. Atributiile membrilor comisiei: 

 

Presedintele comisiei: 

a) raspunde de corectitudinea desfasurarii probei si evaluarii lucrarilor scrise 

b) avizeaza impreuna cu vicepresedintele subiectele si baremele de notare si corectare 

c) coordoneaza intreaga activitate de evaluare a elevilor din cadrul comisiei 

d) verifica acuratetea evaluarii lucrarilor care impun departajare si avizeaza criteriile de departajare 

e) certifica rezultatele obtinute in urma evaluarii lucrarilor  

f) numește membrii comisiilor pentru reevaluarea lucrărilor contestate, după consultarea cu 

vicepreședintele de comisie;  

g) avizează, pentru afișare, rezultatele finale obținute de candidati 

h) semnează colțul secretizat al lucrărilor elevilor precum și toate documentele de analiză și datele 

statistice. 

 

 

Vicepresedintele comisiei: 

a) organizează și monitorizează activitatea de elaborare a subiectelor și a baremelor de evaluare 

precum și activitatea de evaluare desfășurată de profesorii din comisii. 

b) verifică și avizează calitatea subiectelor și a baremelor de evaluare realizate la nivelul comisiei 

c) verifică și avizează corectitudinea calculului mediilor lucrărilor scrise, pe care le certifică prin 

semnătură și ierarhia candidatilor 

d) preiau și predau, personal, secretarului comisiei, lucrările elevilor, subiectele, baremele de evaluare 

și alte documente elaborate la nivelul comisiei. 
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Secretarul comisiei: 

 

a) instruiesc profesorii asistenți pe săli privitor la atribuțiile ce le revin în timpul desfășurării probei de 

admitere; profesorii asistenti vor fi de alata specialiatate decat cea a disciplinei la care se sustine proba 

de admitere; 

b) distribuie colile speciale, pe săli, pentru desfășurarea probei de admitere; 

c) participă la distribuirea subiectelor, alături de președintele comisiei;  

d) elaborează și multiplică imprimatele – borderourile;  

e) însoțesc președintele comisiei în săli și ștampilează lucrările;  

f) multiplică baremele aprobate de președintele comisiei și le afișează după epuizarea timpului destinat 

probei;  

g) participă la deschiderea lucrărilor și la ierarhizarea participanților;  

h) participă la realizarea documentelor finale privind evidența și corectitudinea desfășurării probei;  

i) asigură transmiterea listelor cu candidatii admisi catre comisia judeteana pentru avizare;  

j) asigură afișarea rezultatelorprobei, înainte și după contestații;  

k) primesc și înregistrează contestațiile depuse de elevi;  

l) preda, împreună cu președintele, prin proces-verbal, lucrările și documentele aferente, spre păstrare 

în arhiva școlii care secretarul-sef. 

 

Membrii comisiei: 

a) elaborează/verifică subiectele și baremele de evaluare;  

b) evaluează lucrările repartizate de președintele/vicepreședințele comisiei de evaluare, în conformitate 

cu baremul și cu respectarea normelor deontologiei profesionale;  

c) completează borderourile de evaluare;  

d) reevaluează lucrările pentru care au fost depuse contestații, atunci când sunt desemnați de 

președinte. 

 

Profesorii asistenti: 

a) instruiesc elevii cu privire modul de desfasurare a probei; 

b) elevilor li se vor inmana foi tipizate care asigură caracterul secret al identității participantului. 

c) Profesorii asistenți verifică identitatea fiecărui candidat, prin confruntarea înscrisurilor din actul său 

de identitate, respectiv carnetul de elev cu poză, pentru elevii sub 14 ani, cu datele de identificare 

înscrise pe lucrare și cu lista candidatilor; 

d) După verificarea datelor de identificare, candidatul lipește colțul lucrării, președintele semnează pe 

colțul îndoit al acesteia și secretarul aplică ștampila scolii; 

e) Timpul afectat probei se marchează pe tablă;  

f) După terminarea timpului alocat probei, profesorii asistenți primesc fiecare lucrare a elevilor, 

verifică numărul de pagini, în prezența elevilor, și le înscriu într-un borderou de predare-primire, 

certificat de semnăturile elevilor și ale profesorilor asistenți.  

g) Ultimii trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.  

 

Art. 5. Toti membrii comisiei vor da o declaratie scrisa ca nu au rude sau afini pana la gradul III 

inclusiv printre candidati si ca vor pastra confidentialiltatea subiectelor si a baremelor pana la afisarea 

oficiala a acestora si ca nu vor intreprinde nicio actiune care sa puna la indoiala corectitudinea probei. 
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Art. 6. (1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, 

însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise 

de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de 

comunicare.  

(2) Datorita specificului probei elevii pot introduce in sala de concurs instrumente de desen (rigla, 

echer, compas).  

(3) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, 

indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă 

duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei. 

 

Art.7. La locul de organizare și desfășurare a probei de admitere candidatii vor avea asupra lor 

actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 

14 ani). 

  

Art. 8. Președintele sau vicepreședintele comisiei și secretarul comisiei primesc seturile de lucrări pe 

săli, le amestecă, le numerotează și le repartizează spre evaluare echipelor formate din câte doi 

profesori.  

 

Art. 9. Rezultatele probei de admitere, sunt apreciate, prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor. 

 

Art. 10. (1) Profesorii evaluatori evaluează independent lucrările, pe baza baremelor, completează 

borderourile de notare și acordă punctaje subiectelor.  

(2) Punctajul final al lucrării se obține ca medie aritmetică a punctajelor acordate de cei doi profesori, 

calculată cu două zecimale, fără rotunjire.  

(3) In situația în care punctajele acordate lucrării de către cei doi profesori evaluatori, diferă cu mai 

mult de 10% din punctajul maxim acordat probei (adica 10 puncte din 100 puncte), se procedează la 

reevaluarea lucrării de către o altă echipă de profesori evaluatori. Punctajul acordat de către aceștia, 

reprezintă punctajul final al lucrării. 
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Anexa 2 - Modul de rezovare a contestatiilor și stabilire a rezultatelor finale 

 

Art. 1. (1) Elevii nemulțumiți de rezultatele evaluării lucrărilor, pot depune contestații.  

(2) Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise. 

(3) Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui 

membru al comisiei de organizare şi evaluare.  

(4) În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisia de organizare şi evaluare nu este 

în concordanță cu baremul afișat, acesta poate depune contestație.  

 

Art. 2. (1) Termenul de depunere a contestațiilor și termenul de analiză și răspuns la contestații sunt 

stabilite prin Calendarul admiterii in invatamantul profesional, pentru anul 2020 – 2021, și sunt 

comunicate participanților în momentul afișării rezultatelor inițiale. 

 

 

Etapa 

admiterii 

Proba de admitere Afisarea 

rezultatelor 

Depunerea 

contestatiilor 

Afisarea 

rezultatelor dupa 

contestatii 

Etapa I 13 iulie 2020, ora 

9,00 

14 iulie 2020 14iulie 2020, 

Orele 16-18 

15 iulie 2020 

Etapa II 27 iulie 2020 , ora 

9,00 

28 iulie  2020 28 iulie  2020, 

Orele 16-18 

30 iulie 2020 

 

 

(2) Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 24 ore de la încheierea depunerii 

contestațiilor.  

 

Art. 3. (1) Pentru rezolvarea contestațiilor, la toate etapele admiterii, președintele numește o comisie, 

alcătuită din 2 profesori evaluatori, alții decât cei care au evaluat inițial.  

(2) În urma reevaluării lucrarii modificarea notelor acordate inițial se va face daca nota acordata la 

contestatie difera cu mai mult sau egal cu 5% (adica 5 puncte din 100 de puncte).  

(3) Punctajul stabilit ca punctaj final în urma etapei de rezolvare a contestațiilor reprezintă punctajul 

acordat lucrării și nu mai poate fi modificat ulterior. 
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Anexa 3 

 

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA 

 EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ CLASA A VIII-A 

Proba suplimentară de admitere 

 

COMPETENŢE DE EVALUAT 

1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului, mediului şi societăţii  

2. Dezvoltarea capacităţii de proiectare, execuţie, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor 

3.  Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor  

4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a capacităţii de orientare profesională 

Modulul: ENERGIE 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

1. să recunoască forme ale energiei, surse şi principalele tehnologii de obţinere a acesteia  

2. să identifice surse şi tehnologii de obţinere a energiei  

3. să analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului  

4. să remedieze defecţiuni simple din domeniu  

5. să interpreteze schiţe ale unor circuite energetice  

6. să execute produse simple din domeniul energetic respectând normele tehnice şi de securitate a 

muncii  

7. să utilizeze termeni tehnici şi simboluri specifice domeniului energetic  

8. să valorifice într-un mesaj propriu, termenii şi simbolurile specifice  

9. să compare avantajele şi dezavantajele unor locuri de muncă din domeniul energetic în scopul 

orientării profesionale  

10. să identifice alternative şi oportunităţi în utilizarea şi economisirea energiei  

11. să identifice pe plan local, posibilele profesii din domeniul energetic  

 

 CONŢINUTURI  

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

• Surse de energie. *Surse energetice specifice zonei.  

• 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 energetice dintr-o locuinţă 
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(electrice, 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.); norme de tehnica şi securitatea 

muncii; prevenirea şi stingerea incendiilor.  

• Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului. 

 

Modulul: DOMENII PROFESIONALE 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

1. să enumere principalele domenii profesionale 

2. să identifice impactul tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor; asupra relaţiilor de muncăşi 

asupra mediului 

3. să identifice principalele competenţe ale personalului angajat în diverse domenii de 

activitate 

4. să identifice diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc 

5. săelaboreze un plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele 

personale şi de caracteristicile pieţei muncii 

6. să utilizeze diferite tehnici de prezentare pentru ocuparea unui loc de muncă 

7. să elaboreze, după model, un plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a 

unui serviciu 

8. să utilizeze termeni specifici diferitelor domenii profesionale la testările pentru obţinerea 

unui loc de muncă 

9. să valorifice într-un mesaj propriu termenii şi simbolurile învăţate 

10. săcoreleze simbolurile cu semnificaţia lor şi cu domeniul profesional în care sunt utilizate 

11. să organizeze informaţii relevante pentru obţinerea / practicarea diferitelor calificări 

profesionale 

12. să formuleze o opţiune pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi 

aptitudini 

13. să coreleze opţiunile profesionale cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu tendinţele 

majore de evoluţie a pieţei muncii 

14. să aplice etape ale planului de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu 

 

 CONŢINUTURI  

• Domenii profesionale Specificul profesional al diferitelor zone geografice. Domenii profesionale 

noi.  

• Rute de formare profesională. Competenţe profesionale: descriere şi modalităţi de evaluare.  

• 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.  
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Anexa 4 - Modele de subiecte şi bareme de notare şi corectare 

 

PROBA SCRISĂ  

LA DISCIPLINA EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ CLASA A VIII-A 

   

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

Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                       (30 puncte) 

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1. Din categoria surselor inepuizabile de energie fac parte: 

 a. energia radioactivă; 

 b. lemnul şi materialele vegetale; 

 c. căldura internă a Pământului; 

2. Vâltoarea este o instalaţie care folosea energia hidraulică pentru: 

 a. obţinerea uleiurilor vegetale prin zdrobirea seminţelor; 

 b. extragerea mierii de albine din faguri; 

 c. spălarea ţesăturilor; 

3. Combustibilii fosili utilizaţi pentru producerea energiei electrice posedă: 

a.  energie chimică; 

 b. energie cinetică; 

 c. energie geotermică; 

4. Legătura între reţeaua electrică şi consumator se numeşte: 

 a. circuit electric; 

 b. branşament; 

 c. doză; 

5. Din categoria aparatelor electrocasnice, fac parte: 

           a. transformatoarele electrice; 

           b. corpurile de iluminat; 

           c. robotul de bucătărie; 

6.Printre domeniile de utilizare a energiei electrice, amintim: 

           a. agricultura; 

           b. staţiile electrice; 

           c. transformatoarele; 

7 . În incinta unei locuinţe furnizorul cel mai mare de energie termică este : 

 a. caloriferul; 

 b. centrala termică; 

 c. frigiderul; 

8. Un interviu este compus: 

 a. dintr-o serie de întrebări şi răspunsuri, desfăşurat între două persoane; 

 b. dint-o serie de întrebări şi răspunsuri desfăşurat de o persoană; 

 c. dint-o serie de întrebări şi răspunsuri desfăşurat de mai multe  persoane; 

9. Fişa postului este documentul prin care: 
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 a. angajatului îi sunt făcute sarcinile, obiectivele şi responsabilităţile; 

 b. angajatului îi sunt făcute sarcinile; 

 c. angajatului îi sunt făcute sarcinile, obiectivele; 

10. Profesia este: 

 a. o activitate aducătoare de venit; 

 b. specialitatea obţinută prin studii; 

 c. activitate meşteşugărească; 

  

 

 

SUBIECTUL II                                                                                                                         (30 

puncte) 

 

A. Transcrieţi pe foaia de examen  cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi, în dreptul ei, 

litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat  sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.         

(10 puncte)  

                                                            

1. Producerea energiei electrice se realizează în central electrice. 

2. Energia termică este transportată la distanţe mari prin conducte isolate termic. 

3. Cererea de muncă se exprimă prin numărul de locuri de muncă propuse pe piață. 

4. Plita electrică de gătit este un aparat economic, deoarece nu au loc pierderi de căldură în timpul 

utilizării. 

5. Curriculum vitae este o modalitate de a oferi şi de a preciza ceea ce ştii să faci, este imaginea 

experienţei profesionale. 

 

B.  Răspundeţi, pe foaia de examen, următoarelor cerinţe:                                                   (10 puncte) 

 

a. Precizaţi tipul de lampă din desenul alăturat   

b. Explicaţi funcţionarea acestui tip de lampă 

c. Identificaţi elementele componente numerotate   

 

 

 

 

 

 

C.  În coloana A sunt enumerate surse primare de energie, iar în coloana B, centrale electrice 

care funcţionează pe baza acestora.                                                                                                     

(10 puncte) 

 

Scrieţi pe foaia de concurs asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din 

coloana B.                                                                                                                                    
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   Coloana  A 

        Coloana  B 

  

1. ape curgătoare  a. centrală termoelectrică 

2. mase de aer în mişcare b. centrală solară 

3. combustibili fosili c. centrală nuclearo-electrică 

4. căldura internă a Pământului d. centrală hidroelectrică 

5. combustibili nucleari e. centrală eoliană 

 f. centrală geotermică 

 

 

 

 

SUBIECTUL III                                                                                                                     (30 puncte) 

 

A. Redactaţi o scrisoare de prezentare directorului general care face angajări în urma extinderii 

unei firme.                                                                                                                                   (15 

puncte) 

În scrisoare vei ţine cont de următoarele aspecte:  

• precizaţi postul vizat şi sursa din care a fost obţinută informaţia; 

• motivele pentru care vizaţi postul; 

• disponibilitatea pentru un interviu de angajare. 

 

B.Completează aritmograful de mai jos:                                                                              (15 

puncte) 

 

 

 

Folosiţi-vă  de vertical data- GEOTERMALĂ 

 

1. Dispozitiv de transformare a energieidintr-o formă în alta 

2. Cea mai  important sursă energetic datorită puterii calorice 

3. Se obţine din hidrocarburi 

4. Complexul de instalaţii în care se produce energie electrică 

5. Centrală care transform energia primară în energie termică 

6. Serveşte la crearea unei diferenţe de nivel pentru căderea de apă, a unei acumulări de apă 

7. Transformă energia electric în energie mecanică 

8. Panouri ce funcţionează pe principiul efectului de seră 

9. Este denumit energia verde 

10. Centrală care utilizează mişcările şi căldura apei mărilor şi oceanelor 
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   1 G            

  2  E            

    O            

4    T            

  5  E            

 6   R            

   7 M            

8    A            

 9   L            

  10  A            
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

PROBA SCRISĂ LA DISCIPLINA EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ CLASA A VIII-A 

 

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

Subiectul. I.                                             TOTAL:  30 

puncte 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3  puncte 

1 c 

2 c 

3 a 

4 b 

5 c 

6 a 

7 b  

 8 a 

 9 a 

 10 b 

Subiectul II                                                                                                                       TOTAL:  30 

puncte 

A. Fiecare răspuns corect este de 2 puncte,                                                       în total    2×5= 10 

puncte 

1A, 2A, 3F, 4F, 5A 

      B.                                                                                                                                                  10 

puncte 

 a. Lampă cu incandescenţă              2p. 

 b. La trecerea curentului electric prin filament, acesta se încălzeşte până la incandescenţă.  3p                                             

c.        1 – balon de sticlă                        1p 

     2 – filament                                  1p 

     3 – electrozi                                  1p 

     4 – soclu                                       1p 

     5 – contact central                        1p 

    C. Fiecare răspuns corect este de 2 puncte,                                                         în total    2×5= 10 

puncte                                                                                                                       

 1 - d 

 2 - e 

 3 - f 

 4 - b 

 5 - c 

Subiectul III                                                                                                                       TOTAL:  30 

puncte 

A. Dacă scrisoarea tratează fiecare aspect cerut în enunţ, atunci fiecare aspect va fi punctat cu 5 

puncte,  
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                                                                                                                                                 total  

3×5= 15 puncte 

B. Fiecare răspuns corect este de 1,5 puncte,                                               în total    1,5×10= 10 

puncte                                                                                                                       

   1 G E N E R A T O R    

  2 P E T R O L U L      

H I D R O G E N U L       

4 C E N T R A L A        

  5 T E R M O C E N T R A L A 

 6 B A R A J          

   7 M O T O R        

8 S O L A R A          

 9 E O L I A N A        

  10 M A R E E         
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