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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, 
a reviziei în cadrul ediției procedurii 

 

 
Elemente privind 

responsabilii/ 
Operațiunea 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

-0- -1- -2- -3- -4- -5- 

1.1. ELABORAT prof. ing. Ion Crîșmaru Responsabil CEAC 12.09.2017  

1.2. VERIFICAT prof. Elena Cătărău Membru CEAC 12.09.2017  

1.3. APROBAT prof. ing. Vasile Cătărău Director 12.09.2017  

 
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 
 

 
Ediția/revizia în cadrul 

ediției 
Componenta 

revizuită 
Modalitatea 

reviziei 

Data la care se aplică 
prevederile ediției sau 

reviziei ediției 
-0- -1- -2- -3- -4- 

2.1. Ediția 1/revizia 0 x x 12.03.2014 

2.2. Ediția 1/revizia 1 Procedura  15.02.2016 

2.3. Ediția 1/revizia 2 Procedura  12.09.2017 

2.4. Ediția 1/revizia 3 Procedura  12.06.2019 

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau după caz, revizia din 

cadrul ediției procedurii 
 

 
Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compartiment Funcția 
Numele și 
prenumele 

Data 
primirii 

Semnătura 

-0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
3.1. Aplicare 1 Secretariat     
3.2. Informare 1 Profesori, elevi     
3.3. Evidența 1 CEAC Responsabil CEAC    
3.4. Arhivare 1 Secretariat     

 
4. Scopul procedurii 
 

• Scopul acestei proceduri este acela de a reglementa organizarea și desfășurarea admiterii 
în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani la Liceul Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei în 
conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 

ani aprobată prin OMEN nr. 3136 din 20.02.2014. 

• Școala noastră, își propune să ofere absolvenților o educație de calitate, în acord cu nevoile 
de schimbare ale societății. Absolvenții vor dobândi competențe la nivelul standardelor de pregătire 
profesională care le vor permite să aleagă drumul corect în viață, să fie autonomi, responsabili și să 
decidă asupra propriilor cariere. 

 

5. Domeniul de aplicare 
 

• Procedura se aplică absolvenților de  clasa a VIII-a care se înscriu în vederea admiterii în 
învățământul profesional cu durata de 3 ani la Liceul Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei, personalului 
școlii cu atribuții în organizarea și desfășurarea admiterii. 
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6. Documente de referință 
 
1. Legislație primară 
 

• Legea educației naționale nr. 1/2011; 

• Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de 3 ani, anexa 1 la 
OMEN nr. 3136 din 20.02.2014. 

 
2. Legislație secundară 
 

• Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat 
cu durata de 3 ani, OMEN nr. 5031/2018; 

• Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul 
școlar în curs, anexa nr. 2 la OMEN nr. 5031 din 04.09.2018. 

 

7. Definiții/precizări 
 
Admiterea elevilor în învățământul profesional cu durata de 3 ani se face cu respectarea Me-

todologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani. 
Pot opta pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani elevii înscriși în clasa a VIII-a și 

absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare. 
Învățământul profesional cu durata de 3 ani se organizează numai în unitățile de învățământ 

care anexează la propunerea privind planul de școlarizare, contracte-cadru încheiate cu operatorii eco-
nomici/instituții publice, prin care se stabilesc obligațiile privind: 

a) organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale 
a elevilor și a stagiilor de pregătire practică, precum și proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; 

b) asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din 
învățământul profesional; 

c) asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pentru organizarea și desfășura-
rea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor. 

Înscrierea în învățământul profesional cu durata de 3 ani se face în urma unui proces de orien-
tare și consiliere a elevilor. 

Definirea clară a ofertei școlii se realizează în raport cu interesele și aptitudinile elevului, pre-
cum și cu așteptările societății; lărgirea domeniului ocupațional, dar și adâncirea competențelor cheie, 
alături de competențele personale și cele sociale; dobândirea cunoștințelor și deprinderilor de dezvol-
tare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. 

 

8. Responsabilități 
 
1. Directorul unității de învățământ: 
 Întocmește planul de școlarizare. 
 Coordonează activitatea comisiei de admitere, a comisiei de ofertă educațională. 
 
2. Consiliul de Administrație: 
 Aprobă planul de școlarizare. 
 Aprobă comisia de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani. 
 
 
3. Comisia de ofertă educațională, cadrele didactice: 
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 Desfășoară acțiuni de informare și consiliere cu privire la oportunitatea continuării studii-
lor în învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

 Promovează modul de organizare și funcționare a învățământului profesional și tehnic. 
 Propune suport curs CDL. 
 
4. Comisia de admitere: 
a) elaborează procedura de preselecție menționată la art. 8, în parteneriat cu operatorul eco-

nomic/instituția publică parteneră, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității 
de învățământ, operatorului economic/instituției publice partenere și avizării inspectoratului școlar 
județean; 

b) elaborează procedura de admitere menționată la art. 9, pe care o supune aprobării consili-
ului de administrație al unității de învățământ și avizării inspectoratului școlar județean; 

c) organizează și răspunde de aplicarea procedurii de preselecție și a procedurii de admitere; 
d) verifică documentele prezentate de candidați și calculul corect al mediei de admitere în în-

vățământul profesional; 
e) sesizează inspectoratului școlar județean orice eroare constatată în completarea documen-

telor școlare pentru înscriere și corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de 
admitere în învățământul profesional calculate greșit se face de către președintele comisiei de admi-
tere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani, care sem-
nează și aplică ștampila unității; 

f) asigură prezența permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere 
din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani, care să ofere 
informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere; 

g) transmite comisiei de admitere județene pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani 
raportul privind desfășurarea admiterii la unitatea de învățământ care organizează învățământ profe-
sional cu durata de 3 ani. Actualizează  și afișează lista candidaților înscriși prin eliminarea candidaților 
corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați și corectarea eventualelor erori privind mediile gene-
rale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a. 

 
5. Secretariat: 
 Afișează la sediul unității de învățământ lista cu domeniile, calificările, numărul de locuri 

disponibile pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani și perioadele de înscriere pentru anul 
școlar respectiv. 

 Înscrie candidații pe baza fișei de înscriere. 
 Afișează lista candidaților înscriși și a graficului de desfășurare a probei suplimentare de 

admitere. 
 Primește baza de date județeană cuprinzând media de absolvire a învățământului obliga-

toriu, precum și media la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a. 
 Realizează și afișează lista cu candidații admiși în ordinea descrescătoare a mediei de ad-

mitere la învățământul profesional. 
 Predă fișele de înscriere candidaților declarați respinși precum și celor declarați admiși care 

renunță la locul ocupat în învățământul profesional. 
 Eliberează fișe de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admiterea în învă-

țământul profesional cu durata de 3 ani – etapa a II-a, – etapa a III-a după caz. 
 Înscrie candidații pe baza fișei de înscriere – etapa a II-a, – etapa a III-a după caz. 
 Afișează lista candidaților înscriși și a graficului de desfășurare a probei suplimentare de 

admitere – etapa a II-a, – etapa a III-a după caz. 
 Afișează informații (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candida-

ților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de 
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învățământ profesional pentru care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locuri-
lor oferite de unitatea de învățământ – etapa a II-a, – etapa a III-a după caz. 

 Afișează rezultatele finale la proba suplimentară de admitere, în urma contestațiilor. 
 Realizează, la nivelul unităților de învățământ care au înscris elevi pentru admiterea în în-

vățământul profesional cu durata de 3 ani, liste cu candidații admiși – etapa a II-a, – etapa a III-a după 
caz. 

 
6. Elevii: 
 Completează fișele de înscriere. 
 Candidații declarați admiși depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, do-

sarele de înscriere. 
 Susțin proba suplimentară de admitere. 
 
7. Parteneri, agenți economici: 
 Completează chestionare. 
 Se implică în organizarea Târgului ofertelor educaționale. 
 

9. Conținutul procedurii (modul de lucru) 
 
1. Înscrierea candidaților 
 
Art. 1. În vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, unitatea de învăță-

mânt poate organiza, în anumite condiții, probă suplimentară de admitere. 
Art. 2. (1) Conform calendarului admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, ad-

miterea se realizează în 3 etape. 
(2) În fiecare etapă de admitere se organizează: 

• înscrierea candidaților în vederea admiterii; 

• participarea candidaților la proba de admitere suplimentară; 

• admiterea candidaților și afișarea rezultatelor; 

• depunerea dosarelor de înscriere a candidaților declarați admiși. 

 

Etapa de 
admitere 

Înscrierea 
candidaților 

Proba de admitere 
suplimentară 

Afișarea re-
zultatelor la 
proba de ad-

mitere 

Admiterea candida-
ților și afișarea re-

zultatelor 

Depunerea dosare-
lor de înscriere a 

candidaților decla-
rați admiși 

Etapa I  28 iunie – 1 iulie 
2019 

3 iulie 2019, ora 
9,00 

4 iulie 2019 5 iulie 2019 8 – 12 iulie 2019 

Etapa II  22 – 24 iulie 2019 25 iulie 2019, ora 
9,00 

26 iulie 2019 29 iulie 2019 31 iulie – 1 august 
2019 

 
Art. 3. (1) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de 

3 ani se face la secretariatul Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei pe baza opțiunii candidatului 
pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în or-
dinea preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere. 

(2) Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din 
clasa a VIII-a se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani, 
eliberată de unitatea de învățământ gimnazial. 

(3) Modelul fisei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani este elaborat de 
Comisia Națională de Admitere în Învățământul Profesional și se transmite comisiilor de admitere ju-
dețene. 
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(4) Unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură fișă de înscriere în învățământul pro-
fesional cu durata de 3 ani, fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învățământul pro-
fesional, în cadrul unei etape menționate în calendarul admiterii în învățământul profesional. 

(5) La încheierea perioadelor de înscriere menționate în calendarul admiterii în învățământul 
profesional cu durata de 3 ani, conform art. 2 alin. (2), comisia de admitere a  Liceului Tehnologic „H. 
Vasiliu” Podu Iloaiei transmite în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană, 
pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, lista candidaților înscriși la învățământul profesio-
nal cu durata de 3 ani. 

(6) Lista candidaților înscriși la învățământul profesional cu durata de 3 ani, este afișată, con-
form calendarului admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul Liceului Tehnologic 
„H. Vasiliu” Podu Iloaiei, împreună cu graficul de desfășurare a probei suplimentare de admitere, în 
cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învă-
țământ. În listele afișate în etapa I a admiterii se va menționa expres anularea înscrierii în învățământul 
profesional cu durata de 3 ani a candidaților care nu au promovat clasa a VIII-a. 

(7) Absolvenții clasei a VIII-a care și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapelor 
de admitere I și II vor participa la etapa a III-a de admitere, pe locurile rămase libere. 

(8) Cadrele didactice care se implică în înscrierea candidaților vor oferi informații și consiliere 
elevilor și părinților acestora care se prezintă pentru înscriere. 

 
2. Proba suplimentară de admitere 
 
Art. 4. (1) Comisia de admitere a Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei afișează la sediul 

școlii Procedura de admitere. 
(2) Procedura de admitere pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, este aprobată 

de Consiliul de administrație al școlii și este avizată de Inspectoratul Școlar al Județului Iași. 
(3) Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menționată în calendarul ad-

miterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani (conform art. 2 alin (2)), doar în cazul în care 
numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ. 

(4) Modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere este conform anexei 

1 la Procedura de admitere. 
(5) Modul de organizare și desfășurare a contestațiilor este conform anexei 2 la Procedura de 

admitere. 
(6) Disciplina la care se susține proba suplimentară de admitere este Educație tehnologică, 

clasa a VIII-a. 
(7) Tematica pentru proba suplimentară de admitere este conform anexei 3 la Procedura de 

admitere. 
(8) Modele de subiecte și bareme de notare și corectare se găsesc în anexa 4 la Procedura de 

admitere. 
 
3. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 
 
Art. 5. (1) Admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare 

etapă, astfel: 
a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de uni-

tatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în portofoliul 
educațional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional de 3 ani, media 
de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de 
absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – 
a VIII-a, care are o pondere de 25%; 
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b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de uni-
tatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere definită 
la litera a) și, în proporție de 30%, nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unita-
tea de învățământ. 

(2) În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, 
în ordine, următoarele criterii: 

a) media generală obținută la Evaluarea Națională 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 învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există 

candidați, care au mediile de admitere, precum și mediile menționate la aliniatul 1, egale, atunci toți 
acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea 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: 

ABS + 3EN
MAIP = MA =

4
, 

unde:  
MAIP = media de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani; 
MA = media de admitere calculată conform alin. (1); 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a; 
b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de uni-

tatea de învățământ: 

70 × MA + 30 × PSA
MAIP =

100
, 

unde:  
MAIP = media de admitere în învățământul profesional; 
MA = media de admitere calculată conform alin. (4) lit. a); 
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ. 
(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, repar-
tizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media de admitere, cal-
culată 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, calculată conform art. 5 alin (4) lit. b), este 
utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de candidați de-
pășește numărul locurilor din oferta școlii. 

(8) Comisia de admitere județeană va analiza și cazurile speciale ale absolvenților învățămân-
tului gimnazial care au studiat în străinătate și, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Națio-
nală de la sfârșitul clasei a VIII-a; pentru acești absolvenți, la media generală de absolvire a gimnaziului 
se iau în calcul doar rezultatele obținute în anii de studiu parcurși în România. 

 
 
 
4. Depunerea dosarelor de înscriere a candidaților declarați admiși 
 
Art. 6. (1) După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 
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ani, candidații depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere, cuprin-
zând actele de studii în original. 

(2) Înscrierea candidaților declarați admiși se efectuează, conform programului afișat la sediul 
Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei (orele 8 – 16), pe baza următoarelor acte: 

a) fișa de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani; 
b) certificatul de naștere, în copie legalizată; 
c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) – 

copie și original; 
e) fișa medicală; 
f) dosar plic; 
g) folie din plastic. 
(3) Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional 

cu durata de 3 ani, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare 
sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învățământul pro-
fesional cu durata de 3 ani. 

 
5. Atribuțiile comisiei de admitere 
 
Art. 7. (1) Comisia de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ pro-

fesional cu durata de 3 ani are următoarele atribuții: 
a) reactualizează Procedura de admitere, pe care o supune aprobării consiliului de administra-

ție al unității de învățământ și avizării inspectoratului școlar județean; 
b) organizează admiterea și aplicarea Procedurii de admitere; 
c) verifică documentele prezentate de candidați și calculul corect al mediei de admitere în în-

vățământul profesional; 
d) sesizează inspectoratului școlar județean orice eroare constatată în completarea documen-

telor școlare pentru înscriere și corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de 
admitere în învățământul profesional calculate greșit se face de către președintele comisiei de admi-
tere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani, care sem-
nează și aplică ștampila unității; 

e) asigură prezența permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere 
din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani, care să ofere 
informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere; 

f) transmite comisiei de admitere județene pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani 
raportul privind desfășurarea admiterii la unitatea de învățământ care organizează învățământ profe-
sional cu durata de 3 ani. 

(2) Componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ 
profesional cu durata de 3 ani este avizată de Consiliul de administrație din unitatea de învățământ și 
aprobată de inspectoratul școlar județean. 

 

10. Analiza procedurii 
 
Analiza și revizuirea procedurii se fac anual. 
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11. Anexe 
ANEXA 1 

 
MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE 
 

• Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menționată în calendarul ad-
miterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, doar în cazul în care numărul de candidați este 
mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, conform anexei 2. Aceasta se 
desfășoară pe data de 25.07.2019, ora 9.00. Candidații se vor prezenta la ora 8.30 și vor avea asupra 
lor C.I. sau C.N. 

• Disciplina la care se susține proba suplimentară de admitere este Educație tehnologică, 
clasa a VIII-a, conform programei din Anexa 3. 

• Durata probei suplimentare de admitere este de 2 ore. 

• Modelul de subiect și baremul sunt specificate în Anexa 4. 

• Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere se face în data de 26.07.2019. 

• Depunerea contestațiilor se va face în data de 26.07.2019, iar rezultatele la contestații se 
vor afișa în data de 29.07.2019. 

• Media de admitere se va calcula conform Metodologiei conform Ordinului M.E.N. nr. 
3136/20.02.2014. 
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ANEXA 2 

 
MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONTESTAȚIILOR 
 
Eventualele contestații se depun pe data de 26.07.2019, între orele 10.00 – 16.00, prin cerere 

scrisă la secretariatul Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei. 
Contestațiile sunt rezolvate la nivelul Comisiei de contestații constituite în acest sens, din ca-

drul Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei. 
Rezultatul soluționării contestațiilor se comunică pe data de 29.07.2019. 
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ANEXA 3 

 
TEMATICA PENTRU PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE 
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ANEXA 4 

 
MODEL DE SUBIECT ȘI BAREM DE NOTARE ȘI CORECTARE 
 
 
 
PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI 

 
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă un punct din oficiu. 

Timp de lucru 2 ore. 

 
I. Scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:   7p 

1. Surse de energie primară nepoluante sunt: 
a) apa; 
b) motorul electric; 
c) cărbunele. 

2. Centrala eoliană folosește energia: 
a) apei; 
b) vântului; 
c) cărbunelui. 

3. Intensitatea curentului se măsoară cu: 
a) voltmetrul; 
b) ampermetrul; 
c) ohmmetrul. 

4. Lipirea componentelor pe placa de circuite imprimate se face cu: 
a) ciocanul de lipit; 
b) lipici; 
c) adeziv. 

5.Tramvaiul este legat la rețeaua electrică prin contact: 
a) fix; 
b) cu șurub; 
c) mobil. 

6. Materialele electroizolante sunt cele care: 
a) opresc trecerea curentului electric; 
b) permit trecerea curentului electric; 
c) opresc trecerea căldurii. 

7. Sarcina sau rolul lucrătorului în ierarhia funcțională se numește: 
a) profesie; 
b) funcție; 
c) meserie. 

 
II. Rezolvați următoarea problemă:        2 p 

Se leagă în paralel rezistențele: R1 = 2 Ω, R2 = 6 Ω și R3 = 12 Ω. Să se calculeze rezistența echivalentă 
știind că formula de calcul este: 

e 1 2 3

1 1 1 1

R R R R
= + + . 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

I. 7 p 

1 – a, 2 – b, 3 – b, 4 – a, 5 – c, 6 – a, 7 – b. 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns parțial corect sau incorect se acordă 0 puncte. (7×1p = 

7 p) 

 
II. 2 p 

e 1 2 3

1 1 1 1 1 1 1 6 2 1 9 3

R R R R 2 6 12 12 12 4

+ += + + = + + = = =  

e

4
R 1, 22

3
= = Ω. 

Se acordă 1 punct pentru înlocuirea corectă în formula de calcul. Se acordă 1 punct pentru răspunsul final corect. 

 
 

12. Monitorizează 
 

• Director: profesor ing. Vasile Cătărău 

• Director adjunct: profesor Gabriela Truși  

• Responsabil CEAC: profesor ing. Ion Crîșmaru 
 
 


