
Colegiul Tehnic 

“Ioan C. Stefanescu “ Iasi 

 

Procedură operaţională Ediţia  I 

Admitere în învăţământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani 

Revizia 3 

Cod: PO-31 Exemplar nr. 1 

 

1 

Iasi
,

Colegiul Tehnic

Nr. 696/07.02.2022 

Procedură operaţională  

Admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani și selecția elevilor în cazul în care numărul 

admișilor depășește numărul de locuri din oferta Colegiului Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași 

COD: PO-31 

Ediţia: I, Revizia:3 , Data: 07.02.2022 

 

1 . Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

Nr. 

Crt 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele și prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Elaborat prof. Savin Irina  Director adjunct 
07.02.2022 

 

1.2 Verificat  
prof. Luca Rodica Responsabil CEAC 07.02.2022 

 

1.3 Avizat 
 prof. Savin Irina Isabella Președinte Comisie Admitere 07.02.2022 

 

1.4 Aprobat  prof. Voinea Dolores Director 
07.02.2022 

 

 

 2 . Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

 

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

Nr. 

crt 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

nr. 
Compartiment Funcţia Nume și prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

3.1 
Aplicare, 

Informare 
1 

Secretariat 

CEAC 

Didactic 

Secretar șef 

Responsabil CEAC 

Responsabili aria curriculară 

”Tehnologii” 

Cârligeanu Livia 

prof. Luca Rodica 

prof. Mereuță Mariana 

prof. Chiriac Elena 

07.02.2022 

 

 

 

3.2 Aprobare 2 Management Director dir., prof. Voinea Dolores 

 
07.02.2022    

 

 

3.3 Verificare 3 

Management 

Secretariat 

 

Director 

Secretar șef 

Membrii comisie admitere  

 

dir., prof. Voinea Dolores 

Cârligeanu Livia 

Membrii comisie admitere  

 

07.02.2022 

  

3.4 Arhivare  
Secretariat 

 

Secretar șef 

 

Cârligeanu Livia 

 
07.02.2022 

  

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 5 

2.1 Ediţia I X X 30.09.2019 

2.2 Revizia 1 8 X 29.05.2020 

2.3 Revizia 2 8 X 18.02.2021 

2.4 Revizia 3 8 X 07.02.2022 
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4. Referinţe:     

 Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări 

profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3; 

 ORDIN nr. 5.142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023; 

 Cadrul naţional al calificărilor, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe 

educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.574/2011, cu modificările ulterioare; 

 ROFUICS;  

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Statutul Elevului nr.4742 din 10.08.2016; 

 OMEN 4798 din 31.08.2017 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din 

învățământul dual; 

 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

 5. Scopul: 

 Scopul acestei proceduri este de a organiza și desfășura admiterea în învățământul profesional de 

stat de 3 ani, a absolvenților de școală gimnazială, în clasa a IX – a la Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” 

Iași.  

 Selecția și admiterea elevilor înscriși la Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași la clasele de 

învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani se va face pe baza notei obținute de la proba de admitere 

suplimentară de la disciplina ”Educație Tehnologică” din clasa a VIII – a (http://programe.ise.ro). 

 În timpul derulării procesului de admitere se va avea în vedere: 

- realizarea dezinfecției la intrarea în școală și sala de examen; 

- respectarea normelor de igienă individuale și colective specifice; 

- în cazul în care o persoană prezintă simptome de Covid va anunța înainte de intrarea în sala de 

examen personalul. 

 

6. Aria de cuprindere: 

6.1 Procedura operaţională „Admiterea elevilor in învăţământul profesional cu durata de 3 ani” 

stabileşte etapele care se vor desfăşura pentru derularea activităţilor specifice. 

6.2 Prezenta procedura va fi aplicată de către membrii comisiei de admitere pentru: toti absolventii 

din clasa a VIII -a din seria curenta, 2021-2022 și din seriile anterioare 

6.3. Prezenta procedură se aplică pentru etapele din calendarul admiterii în învăţământul profesional 

de stat cu durata de 3 ani aprobat prin ORDIN nr. 5.142 din 30 august 2021. 

 

7. Responsabilitati 

Membrii Comisiei de admitere răspund de aplicarea prevederilor prezentei proceduri. 

 

8. Conținutul procedurii: 
         Admiterea în  învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, se organizează respectând etapele:  

 înscrierea candidaţilor;   

http://programe.ise.ro/
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 admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor. 

        Învățământul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai în unitățile de învățământ 

profesional și tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările 

incluse în Cadrul naţional al calificărilor, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

La încheierea termenului stabilit pentru depunerea solicitărilor, comisia va centraliza dosarele. 

Dosarele primite, vor fi verificate, înregistrate și ștampilate de către secretariatele școlii. 

Dosarele vor fi analizate de comisie, care va înainta cererile spre avizare către Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ. 

Admiterea in  învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, se realizează în mai multe etape. 

În fiecare etapă de admitere se organizează:  

• înscrierea candidaţilor;   

• admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor 

 Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din 

clasa a VIII –a, se realizează pe baza cererii de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 

eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial și a foii matricole și a certificatului de clasa a VIII – 

a/adeverinta de finalizare a ciclului gimnazial. 

             Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la 

unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe 

baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai 

multor opțiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în cererea de înscriere. 

Modelul cererii de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani va fi elaborat de Comisia 

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

             Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, este afişată, conform 

calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ care 

au ofertă pentru învăţământul profesional.  

           Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, astfel:  

- 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 profesional de 3 ani, 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% ;  

- În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 

învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită anterior şi 

media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a în proporţie de 30%; 

-  În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, 

următoarele criterii: 

- media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 

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

- În cazul în care la aceeași calificare profesională, pe ultimul loc există candidați, cu opțiunea exprimată 

pentru aceeași calificare profesională, care au mediile de admitere, precum și criteriile menționate anterior, 

medii egale, atunci toți candidații sunt declarați admiși la opțiunea solicitată. 

- Calculul mediei de admitere de admitere în învățământul profesional se face astfel: 

- În cazul în care numărul candidaților nu depășește numărul de locuri oferite de unitatea de învățământ: 

MAIP=MA=(20ABS+80EN)/100 

Unde:  

MAIP – media de admitere în învățământul profesional    
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MA – media de admitere conform pc. a) 

ABS – media generală de absolvire a claselor  V-VIII 

EN – media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII – a 

- În cazul în care numărul candidaților este mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea de 

învățământ 

MAIP=(70xMA+30xPSA)/100 

MAIP – media de admitere în învățământul profesional    

MA – media de admitere conform pc. b) 

PSA – media de la disciplina ”Educație Tehnologică” din clasa a VIII - a 

Media de admitere în învățământul profesional, în primul caz se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire. 

- Pentru promoțiile anterioare media de la evaluare națională se va înlocui cu media de la examenul de 

capacitate națională; 

- Pentru candidații care nu au susținut examenul de evaluare națională, EN – media generală obținută la 

evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII – a, EN=1. 

Media de admitere în învățământul profesional este utilizată pentru stabilirea ordinii de pe lista 

candidaților admiși în caz că numărul candidaților nu depășește numărul locurilor. 

Stabilirea ierarhiei pe lista de departajare se va face în funcție de nota de la proba suplimentară 

de admitere de la disciplina ”Educație Tehnologică” din clasa a VIII – a. 

Media de admitere în învățământul profesional este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista 

candidaților admiși în cazul în care numărul candidaților depășește numărul locurilor din oferta 

unității de învățământ.  

         Listele cuprinzând candidații admiși, respectiv respinși la învățământul profesional cu durata de 3 ani 

se întocmesc la unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional și se transmit la Comisia de 

admitere județeană pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, după fiecare etapă de admitere, 

conform calendarului admiterii.  

După validarea listelor de către Comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional cu 

durata de 3 ani, acestea se afișează la sediul unității de învățământ care organizează învățământ profesional 

cu durata de 3 ani. 

             După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada 

menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii depun, la 

unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, 

pe baza următoarelor acte: 

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; 

b) certificatul de naştere, în copie legalizată; 

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ tezele cu subiect unic din 

clasa a VIII-a/ testele naționale/ examenul de capacitate; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie 

și original; 

e) fişa medicală. 

Candidaţii, care în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata 

de 3 ani, 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 cu durata de 3 

ani. 

           După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada 

menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii declaraţi admişi 

care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal, ridică fişele de înscriere la învăţământul 
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profesional cu durata de 3 ani de la secretariatele unităţilor de învăţământ la care au fost declaraţi admişi, pe 

baza unei cereri. 

            Pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care nu s-au înscris la unităţile la care au fost admiși sau care nu 

au participat la celelalte etape de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani şi care solicită 

ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi cei care şi-au 

încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate în calendarul admiterii în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, comisia de admitere judeţeană pentru învățământ profesional cu 

durata de 3 ani, va organiza etapa de admitere, pe locurile rămase libere, conform calendarului.  

Admiterea se face în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani, ţinând cont de criteriile prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de 

admitere judeţene pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani.  

 

5. Monitorizarea procedurii. 

   Se face de către membrii comisiei CEAC  şi managerii unităţii de învăţământ. 

 

6. Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este conform calendarului.  


