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MINISTERUL EDUCAŢIEI  

COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA 

 

                              Str. VIITORULUI Nr. 32                            TEL: 0240 – 534079 

                               820236 - TULCEA                                      FAX: 0240 – 534089 

              E-mail: colecodd@yahoo.com 

__________________________________________________________________________ 

Nr. _______/_______ 

 

Aprobată în ședința  

Consiliului de administrație din  

10 febr. 2022 
 

 

PROCEDURĂ DE PRESELECŢIE ŞI ADMITERE  

ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL 

CU DURATA DE 3 ANI – an școlar 2022-2023 

modificată conf. O.M.E. 5142/30.08.2021 
 

 

I. PROCEDURA DE PRESELECŢIE 

Nu se elaborează, deoarece nu există o solicitare de preselecţie expresă a operatorilor 

economici parteneri. 

II. PROCEDURA DE ADMITERE 

1. În situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi în învățământul profesional cu durata  de 3 

ani depăşeşte numărul de locuri aprobate, indiferent de etapa de admitere, se susţine o 

probă suplimentară de admitere. 

2. Proba suplimentară de admitere se susţine la disciplinele Lb. şi literatura română și 

matematică,  studiate în clasa a VIII-a. 

3. Programa pentru examen este: extras din Programa de limba si literatura română şi 

Programa pentru disciplina matematică – anexe  la OMEC nr. 3237/5.02.2021, în 

vigoare pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021-

2022.  

 

Limba şi literatura română 

Competenţe specifice şi conţinuturi asociate: 

 

- Redactarea textului scris de diverse tipuri 

o Redactarea unui rezumat sau a unui text, simplu sau complex, având în vedere 

etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și 

informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate. 

 

- Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

o Aplicarea achiziţiilor lingvistice pentru înţelegerea şi producerea unor texte 

diverse  

o Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o 

comunicare corectă. 
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Matematică 

Competenţe specifice şi conţinuturi asociate: 

- Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile 

acestora 

o Operaţii cu numere naturale: adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea cu 

rest zero când împărţitorul are o cifră. 

o Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au două zecimale nenule. 

o Înmulţirea fracţiilor zecimale care au două zecimale nenule cu un număr 

natural din mulţimea  10,9,8,7,6,5,4,3,2 . Înmulţirea cu 10, 100, 1000. 

- Analizarea unor probleme practice cu referire la unităţi de măsură şi la interpretarea 

rezultatelor. 

o Unităţi de măsură pentru masă şi volum. Transformări. 

o Unităţi monetare. Transformări. 

 

4. Proba suplimentară de admitere se va desfăşura în cadrul Colegiului Economic „Delta 

Dunării” Tulcea, în data de 14 iulie 2022 – ora 10,00;  

5. Anunţul privind eventualitatea susţinerii probei speciale de admitere, va fi publicat la 

avizierul colegiului până la ora 14,00 la data de 13 iulie 2022.  

6. Modele de subiecte/bareme pentru proba specială de admitere: 

 

MODELUL I 

SUBIECTUL I  

Citeşte cu atenţie, textul următor: 

„Prânzul obişnuit este alcătuit din trei feluri de mâncare: ciorbă sau supă, din carne şi 

legume, sau numai din legume mai ales în zilele de post, sau salate de legume, carne: felul doi de 

mâncare alcătuit din legume, sau legume şi carne în diferite moduri de preparare: soteuri, 

mâncăruri, fripturi, etc.; felul trei, desertul, alcătuit din prăjituri, plăcinte, fructe, tarte sau 

preparate din aluaturi şi fructe. Pentru zilele de sărbătoare, duminica şi praznicele creştine, se 

adaugă la masa de prânz aperitive cum ar fi salate de legume sau carne însoţite de diverse sosuri, 

mezeluri, pateuri din carne, brânzeturi sau preparate cu brânză, plăcinte, merdenele şi se adaugă 

un desert mai bogat, cum ar fi cozonaci, prăjituri, torturi, brânzeturi cu fructe.” 

   („Bucătăria românească” – www.wikipedia.ro) 

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru cuvintele: „aluat” şi „mâncare”.  

(10 puncte) 

2. Realizează un text de cinci rânduri în care să incluzi enunţuri, cu următoarele 

cuvinte: „masă”, „aperitiv”, „miel”, „legume”, „desert”, „ciorbă”, „dulce – 

acrişor”,  „ananas”. 

(20 puncte) 

SUBIECTUL al II-lea 

Imaginează-ţi că te afli, în calitate de invitat, la un restaurant cu specific tradiţional 

românesc, în localitatea Bran. Realizează un text argumentativ  de 15 – 20 de rânduri în care să îţi 

exprimi opinia cu privire la modul în care ospătarul îşi îndeplineşte sarcinile  (aşezarea veselei pe 

masă, preluarea comenzilor, aspect îngrijit ş.a).        

    (30 puncte) 

http://www.wikipedia.ro/
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SUBIECTUL al III-lea 

Meniul de prânz al unui restaurant este format din ciorbă de perişoare, friptură de pui cu 

garnitură de legume şi la desert clătite cu dulceaţă. 

a) Dacă porţia de ciorba costă 5,50 lei şi cea de clătite costă cu 2 lei mai puţin, află preţul 

desertului.                                                                                                  

  (10 puncte) 

b) Calculează cât costă felul doi dacă friptura de pui are preţul de 7 lei şi garnitura de legume 

costă 4 lei .                                                                                

 (10 puncte) 

c) Calculează cât va plăti un consumator pe un meniu complet format din ciorbă, friptură de pui 

cu garnitură de legume şi desert,  dacă solicită și o chiflă in valoare de 1 leu. 

                                              (10 puncte) 

 

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

Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare.  

Subiectul I: (30 de puncte) 

1. Câte 5 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit (de exemplu: mâncare =hrană;  

aluat=cocă, maia). 2x5=10p 

2, Se acordă câte 2 puncte pentru încadrarea corectă a fiecărui cuvânt în text, pentru 

coerenţa ideilor 2 p şi pentru respectarea limitei de spaţiu 2 p. Pentru rezolvarea parţială a 

cerinţei se acordă câte jumătate din punctajele menţionate. 2x8+2p+2p=20 puncte. 

Subiectul  al II lea (30 puncte) 

Câte 5 puncte pentru prezentarea fiecărei calităţi a ospătarului 20 de puncte. 

Adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între 

componentele compunerii 5 puncte/conţinut parţial adecvat 3 puncte). 

Respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte. 

 

Subiectul al III-lea 

a) 5,50 - 2=3,50 lei                       10p 

b) 7 + 4=11 lei                                  10p 

c) 5,50 + 11 + 3,50+1=21 lei              10p 

 

 

MODELUL II 

SUBIECTUL I  

Citeşte cu atenţie, textul următor: 

„Săptămâna „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” a adus elevilor din şcoala noastră şi 

posibilitatea de a-şi arăta deprinderile şi aptitudinile din vastul domeniu al bucătăriei, în special al 

deserturilor. Cu această ocazie elevii clasei a VII-a C s-au bucurat de recunoaşterea  efortului 



4 
 

muncii lor în echipă, bazată pe colaborare, care le-a adus Marele Premiu: o săptămână de practică 

alături de maestrul bucătar A.O.”. 

  (Alina Matei – „Şcoala între vis şi realitate” în „Observator şcolar”) 

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru cuvintele „ingredient” şi „ocazie”  

(11 puncte) 

2. Realizează un text de cinci rânduri în care să incluzi următoarele cuvinte: „aluat”, 

„prăjitură”, „cremă”, „fructe”, „ananas”, „banană”, „sirop”, „zahăr”.  

(20 puncte). 

SUBIECTUL al II-lea 

Scrie un eseu de tip argumentativ în care să prezinţi avantajele muncii în echipă, plecând 

de la informaţiile prezentate în textul de la subiectul I. (30 puncte). 

 

SUBIECTUL al III-lea 

Elevii grupei de bucătari au primit ca temă realizarea unui tort care să cuprindă 

următoarele ingrediente: făină, zahăr, ouă, smântână, ciocolată, fructe. Ei au mers la magazin 

pentru a procura ingredientele necesare. 

a) Dacă 1 kg de zahăr costă 3,50 lei iar unul de făină costă cu 2 lei mai puţin, află cât a 

costat 1 kg de făină. 

(10 puncte) 

b) Calculează cât va cântări tortul dacă blatul are 1 kg, crema folosită are 600 g și este 

ornat cu 150 g de ciocolată şi 250 g de fructe. 

(10 puncte) 

c) Ce preţ are tortul dacă preţul pe 1 kg de produs este de 45 lei? 
(10 puncte) 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare.  

Subiectul I: (30 de puncte) 

1. Câte 5 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit (de exemplu: 

ingredient=component; ocazie=prilej). 2x5=10p 

2. Se acordă câte 2 puncte pentru încadrarea corectă a fiecărui cuvânt în text, pentru 

coerenţa ideilor 2 p şi pentru respectarea limitei de spaţiu 2 p. pentru rezolvarea parţială 

a cerinţei se acordă câte jumătate din punctajele menţionate. 2x8+2p+2p=20 puncte. 

Subiectul  al II-lea (30 puncte) 

Câte 10 puncte pentru prezentarea unui argument şi a unui exemplu. 2x10= 20 de puncte. 

Adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între 

componentele compunerii 5 puncte/conţinut parţial adecvat 3 puncte). 

Respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte. 

 

Subiectul al III-lea 

a) 3,50 - 2 =1,50 lei                                   10p 

b) 600 g + 150g + 250g = 1000 g = 1kg       5p 

1 kg + 1kg = 2kg                                      5p 
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c) 45 lei x 2 kg = 90 lei                              10p 

 

7. Proba suplimentară de admitere susţinută la Lb. şi literatura română şi matematică va avea 

o durată de o oră. 

 

8. Media de admitere se va calcula după următoarea formulă: 

   

(70 x M.A.) + (30 x P.S.A) 

M.A.I.P.  =  _______________________ 

   100 

şi se calculează cu două zecimale, fără rotunjimi. 

 

M.A.I.P  - media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; 

M.A. – media de admitere; 

P.S.A – nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 

 

  Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, 

media generală obţinută la Evaluarea naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, 

pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din 

promoţiile 2004 – 2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa VIII, pentru 

absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea naţională sau, după caz, examenul de 

capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la 

evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei VIII este 1: EN = 1. 

 

9. În cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, 

în ordine, următoarele criterii: 

a) Media generală obţinută la Evaluare naţională din clasa VIII; 

b) Media generală de absolvire a claselor V – VIII. 

În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc 

există candidaţi, cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi acea calificare, care au mediile 

de admitere, precum şi mediile menţionate la art. 9 (a,b) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt 

declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 

10. După afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere, în termen de 3 ore de la 

afişarea rezultatelor, candidaţii pot depune contestaţii, la secretariatul Colegiului Economic 

„Delta Dunării” Tulcea. 

11. Contestaţiile se soluţionează de o comisie propusă de Preşedintele Comisiei de admitere în 

învăţământul profesional şi aprobată de C.A, din profesori de Lb. şi literatura română care 

nu au fost în comisia iniţială. 

12. Rezultatele contestaţiilor se anunţă la 24 ore de la depunere şi rezultatul comunicat este 

definitiv. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  

 

DIRECTOR, 

 PROF. EC. MOCANU CAMELIA-DOMNICA 


