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3. Scopul procedurii operaţionale
Scopul specific al procedurii este acela de a asigura aplicarea corectă a prevederilor
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat ,
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aprobată prin OMENCS nr. 5068 din 31.08.2016 şi prevederile OMEC nr.5449/2020 din 31
august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual pentru anul şcolar 2021 – 2022, cu modificările și completăriledin OME nr
3721/23.04.2021
Procedura stabileşte condiţiile şi etapele de admitere a elevilor în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani, pe locurile oferite de Liceul Tehnologic Silvic „ Dr. Nicolae
Rucăreanu” Braşov.
Procedura oferă tuturor celor interesaţi informaţii cu privire la:


calculul mediei de admitere;



cazurile în care se susține proba suplimentară de admitere, programa de examen pentru disciplina
la care se susține aceasta probă, modul de organizare și desfășurare a probei, modele de subiecte
și bareme de evaluare, durata probei, modul de organizare și desfășurare a contestațiilor.
Procedura asigură realizarea activităţii procedurate, în conformitate cu reglementările în
vigoare cu privire la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Procedura asigură transparenţa procesului de admitere.

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Prezenta procedură se aplică:
- tuturor candidaților înscriși în vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de trei
ani, precum;
- angajaților Liceului Tehnologic Silvic „ Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov, implicați în
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani.
Procedura intră în vigoare din momentul aprobării ei de către Consiliul de administraţie al
Liceul Tehnologic Silvic „ Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov, semnarea de directorul instituției, în
calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, înregistrarea ei în registrul de procese
verbale ale şedinţelor și avizarea de către Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.
Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;
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Această activitate depinde de activitatea următoarelor comisii / compartimente:



Comisia de admitere;



Comisia metodică a ariei curriculare „Tehnologii” (pentru inițierea și implementarea
parteneriatelor cu mediul de afaceri local);


b.

Secretariat.
De această activitate depind în cadrul activităţii efectuate următoarele compartimente:



Comisia de admitere;



Secretariat.
Comisiile / Compartimentele furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale
activităţii procedurate; compartimentele implicate în activitatea procedurată.
a.Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:



Comisia metodică a ariei curriculare „Tehnologii” ,(pentru inițierea și implementarea
parteneriatelor cu mediul de afaceri local);



Secretariat.

b.De această activitate beneficiază în cadrul activităţilor efectuate următoarele compartimente:


Comisia de admitere;



Secretariat.
5. Documentaţia aplicabilă procedurii operaţionale
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:

-

Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
Nr. 18/10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

-

Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat cu
durata de 3 ani, aprobată prin OMENCS nr. 5068/31.08.2016.
- OMEC nr.5449/2020 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2021 - 2022
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6. Descrierea procedurii operaţionale
1. Generalităţi
Învăţământul profesional cu durata de 3 ani (denumit în prezenta procedură IP3) este
organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior.
Pot opta pentru ÎP3 următoarele categorii:
a) elevii înscrişi în clasa a VIII-a;
b) absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare.
Elevii înscrişi în clasa a VIII-a la momentul realizării opţiunii, pot fi înscrişi în ÎP3 numai
dacă au promovat clasa a VIII-a.
Opţiunea elevilor pentru ÎP3 se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
În vederea admiterii în ÎP3, unitatea de învăţământ care organizează învăţământ
profesional poate organiza, în anumite condiţii, preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară
de admitere.
Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea
se realizează în următoarele etape.


înscrierea candidaţilor; Completarea fişei de înscriere şi a opţiunilor pentru calificare şi pentru
agentul economic unde se va efectua stagiul de pregătire practică



preselecţia candidaţilor, dacă este cazul;



proba de admitere suplimentară, dacă este cazul; (Anexa 1)



admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
Depunerea dosarului de înscriere la secretariatul unităţii, dosar care va cuprinde:



fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani



certificatul de naştere, în copie legalizată



adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ tezele cu subiect unic din
clasa a VIII-a/ testele naţionale/ examenul de capacitate
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foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) copie şi
original



fişa medicală

Admiterea la şcoala profesională şi calculul mediei de admitere se realizează conform cap 5. din
OMEN 5068/31.08.2016.
(2) Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel:
a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de
învăţământ:

20ABS+80EN
MAIP = MA = ---------------------100
unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
MA = media de admitere calculata conform art.10 alin. a).
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea
de învăţământ:

70 x MA +30 x PSA
MAIP = ----------------------------------------100
unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional.
MA = media de admitere calculată conform art.12 alin. (1) lit. a).
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ
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(3) Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 2 alin (2) lit.a), este
utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi
nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii.
(4) În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de admitere la o unitate
şcolară la care numărul total al celor înscrişi nu depăşeşte numărul total al locurilor oferite de
unitatea respectivă de învăţământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opţiunilor din fişa
de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform art. 12 alin (1) lit. a), drept criteriu
de departajare şi de ordonare pe listă a candidaţilor admişi la fiecare calificare.
(5) Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 12 alin (1) lit.b), este
utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de candidaţi
depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii
Pentru coordonarea admiterii în învăţământul profesional, în cadrul Liceului
Tehnologic Silvic „ Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov se constituie Comisia de admitere, care îşi
desfăşoară activitatea în baza metodologiei de admitere.
Comisia de admitere este formată din:
- Preşedinte: prof Babeş Mihaela – director
- Vicepreşedinte: prof Stănică Tunde
- Secretar: Szabo Fulvia – secretar şef
Membrii:
-

reprezentanţi ag. economici .:
ing. Ciucanu Valentin – RPL Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului
ing Enache Leonard – RPL Măieruș RA

-

cadre didactice care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere şi evaluează
lucrările candidaţilor:
prof Duţa Sorin
prof. Bolocan Steluța

-

cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi
părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere:
prof Tiseanu Opriş Gheorghe
prof Aparaschivei Ovidiu
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cadre didactice asistenţi pe perioada de desfăşurării probei suplimentare de admitere:
prof. Dănilă Gabriela
prof. Condrea Mădălina

Atribuţiile membrilor comisiei de admitere sunt următoarele:
a) elaborează Procedura de preselecţie, în parteneriat cu operatorul economic/ instituţia
publică parteneră, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ,

operatorului

economic/

instituţiei

publice

partenere

şi

avizării

inspectoratului şcolar judeţean;
b) elaborează Procedura de admitere, 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 preselecţie şi a 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 eroare 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 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.
7.Contestaţii
(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.
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Contestaţiile sunt soluţionate în unitatea de învăţământ de către comisia de contestaţii, constituită
prin decizie a directorului unităţii de învăţământ.
(2) Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei repartizează lucrările sigilate
membrilor comisiei de contestaţii, membri care vor fi alţii decât cei care au corectat iniţial.
(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 si de presedinte.
(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.
Lucrările scrise, borderourile de notare şi celelalte documente se păstrează în arhiva unităţii de
învăţământ până la sfârşitul anului şcolar respectiv, iar cataloagele de examen permanent.
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