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MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAȘ” BEIUŞ 

Str. Ioan Ciordaș, nr.5, 415 200, judeţul BIHOR 

 tel/fax: 0259/322062, 0359/80047 

 e-mail: lciordas@yahoo.com, web: http://www.ciordas.ro 
 

 

Admitere în  învățământul profesional, 

 a doua etapă, Iulie-August 2022 

 

Conform procedurii operaționale cod PO 131 din 28.02.2022 vă informăm: 

-organizarea probei suplimentare de admitere la Colegiul Tehnic „Ioan 

Ciordaș” va avea loc luni, 1 august 2022, ora 8. Programa de concurs este 

programa școlară a disciplinei EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, GIMNAZIU, 

aprobată prin OM nr 3393/28.09.2017, anexa 2.  

-afișarea rezultatelor va fi făcută în 1 august 2022, ora 13. Între orele 

13-14 pot fi depuse contestații. Rezultatele finale vor fi afișate la avizierul școlii 

și la adresa http://www.ciordas.ro la ora 19. 

-în 2 august 2022 vor fi transmise spre validare la comisia județeană de 

concurs listele elevilor declarați admiși și a celor respinși. 

-în 3 august comisia județeană validează listele. 

-în 4-5 august și 8 august vor fi depuse, la secretariatul școlii, dosarele de 

înscriere pentru candidații declarați admiși.  

 

Mult succes! 

     ANEXE      
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INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

 
 

MODEL 

PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

AN ŞCOLAR 2022-2023 

(pentru domeniul industrie alimentară) 

 

                                                 Educaţie Tehnologică                          

 

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

Timpul de lucru efectiv este de o oră. 

 

Subiectul. I.                          TOTAL: 20  puncte 

A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:         10 puncte 

 1. Care dintre următoarele ocupații face parte din domeniul industriei alimentare: 

a. vânzător   

b. brutar    

c. frizer 

d. ospătar 

 2. Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului: 

a. liceal 

b. superior 

c. profesional 

d. primar 

 3. Este vitamină hidrosolubilă: 

a. vitamina A 

b. vitamina C 

c. vitamina D 

d. vitamina E 

 4. Reprezintă substanțe nutritive: 

a. carnea, laptele, ouăle   

b. proteinele, lipidele, glucidele, sărurile minerale, vitaminele  

c. cerealele 

d. legumele și fructele 

 5. Alimentele au  rol energetic pentru că: 

a. conduc energia electrică 

b. produc energie electrică 

c. asigură energia necesară funcţionării organismului 

d. au valoare nutritivă 
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B. În coloana A sunt enumerate materii prime, iar în coloana B produse alimentare. 

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

corespunzătoare din coloana B.                                                                  10 puncte                                                                                                                      

                     

     A                                                     B 

1. Zahăr                                          a. Compot 

2. Mălai                                          b. Cașcaval 

3. Cireșe                                         c. Pufuleți 

4. Ulei                                            d. Rahat 

5. Lapte                                          e. Margarină 

 

Subiectul. II.                           TOTAL: 30  puncte 

 A. Completează spaţiile libere, astfel încât afirmaţiile să fie adevărate!             15 puncte 

1.Valoarea ..............(1)...........a alimentelor se măsoară în calorii. 

2. Untura este grăsime de origine  ........ (2) .......... 

3. Untul se obține prin agitarea dirijată a .............(3)………. 

4. Vitaminele se împart în ..............(4)........... și ........ (5) .......... 

 

B.  Transcrieţi pe foaia de concurs, 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.                                                                                                                           

15 puncte 
1. Lipidele conţinute de alimente au rol  plastic 

2. Mălaiul se obține prin măcinarea boabelor de porumb 

3. Lipidele se acumulează în organism sub formă de ţesutul adipos. 

4. Ardeii fac parte din grupa legumelor solano-fructoase. 

5. Carnea este considerată cea mai importantă sursă de vitamine pentru organismul uman. 

 

 

 

Subiectul. III.                 TOTAL: 40  puncte. 

 A.Rezolvați următoarele cerințe:                                                          20 puncte 

 

1. Indicați două alimente de origine minerală 

2. Enumerați două produse lactate 

3. Enumerați două legume rădăcinoase 

4. Enumerați două fructe semințoase 

5. Indicați două substanțe nutritive conținute în gălbenușul de ou 

 

B.   Întocmiți un eseu cu titlul ..Valoarea energetică a produselor alimentare’’ care să respecte 

următoarele cerințe:                                                      20 puncte                                                                                                                               

    a. Precizați ce se exprimă prin valoarea energetică 

    b. Indicați substanțele nutritive furnizoare de energie 

    c. Precizați în ce se exprimă valoarea energetică 
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MODEL 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

AN ŞCOLAR 2022-2023 

(pentru domeniul industrie alimentară) 

 

                                                  Educaţie Tehnologică                             

 

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

punctajului total obţinut pentru lucrare 

 Se punctează doar rezultatul 

 Nu se acordă punctaje intermediare 

 Pentru orice soluţie  corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem , se acordă 

punctajul corespunzător. 

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru 

rezolvări parţiale, în limita punctajului indicat în tabel 

 

I.A   10 puncte 

1-b 

2-c 

3-b 

4-b 

5-c 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia se acordă 0 puncte 

 

I.B   10 puncte 

1-d 

2-c 

3-a 

4-e 

5-b 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia se acordă 0 puncte 

 

II. A   15 puncte 

    1- energetică 

    2- animală 

    3- smântânii 

    4- liposolubile 

5- hidrosolubile  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia se acordă 0 puncte 

     

II.B   15 puncte 

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

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia se acordă 0 puncte 
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III.A   20 puncte 

1. Apă, sare 

Pentru două alimente indicate se acordă 4 puncte (fiecare câte 2 puncte) 

2. Iaurt, smântână, brănză, lapte de consum 

Pentru două produse indicate se acordă 4 puncte (fiecare câte 2 puncte) 

3. Morcov, păstârnac, pătrunjel, țelină, ridichi 

Pentru două legume indicate se acordă 4 puncte (fiecare câte 2 puncte) 

4. Mere, pere, gutui 

Pentru două fructe indicate se acordă 4 puncte (fiecare câte 2 puncte) 

5. Proteine, glucide, lipide, vitamine, săruri minerale 

Pentru două substanțe indicate se acordă 4 puncte (fiecare câte 2 puncte) 

 

III. B  20 puncte 

 

                a-5 puncte 

Prin valoare energetică a unui aliment se exprimă capacitatea nutrienților săi de a furniza 

energie  

Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se 

acorda 0 puncte       

 

b-9 puncte 

-lipide 

-glucide 

-proteine 

Pentru fiecare substanță indicate se acordă 3 puncte. Pentru raspuns incorect sau lipsa 

acestuia se acorda 0 p 

 

c-6  puncte 

- calorii  

- jouli. 

Pentru fiecare unitate de măsură indicată corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns 

incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte 
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TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
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MECANICĂ 
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