
    CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  
 
Pentru candidații de la învățământul profesional, de la calificările la care numărul de 

candidaţi este mai mare decât numărul de locuri şi se organizează probă suplimentară de 
admitere, media de admitere se calculează cu formula : 

 

 
 

MAIP – Media de admitere în învățământul profesional; 
PSA – Nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ; 
MA – Media de admitere calculată cu formula: 
 

MA =
80xEN+20xABS

100
 

EN – media generală obținută la Evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a 
VIII-a; 

ABS – media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
Candidaţilor de la calificarile la care numărul de candidaţi este mai mic decât numărul de 

locuri, care nu dau proba de admitere în invăţământul profesional, li se calculează media de 
admitere în invăţământul profesional cu formula:  

MAIP=MA =
80xEN+20xABS

100
 

 

       Departajarea candidaților se face astfel: 

 Candidații vor fi repartizați în ordinea mediilor la prima opțiune, iar candidații 

declarați respinși la prima opțiune vor fi repartizați, în ordinea mediilor la una din următoarele 

opțiuni. 

 În cazul în care la o anumită calificare se organizează probă suplimentară, iar 

candidatul nu s-a prezentat la proba suplimentară organiztă în școală, acesta nu mai poate 

candida la calificarea respectivă, ci doar la calificările la care nu se organizează probă 

suplimentară, dacă are opțiune pentru acestea. 
 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 Evaluarea naţională din clasa a VIII-a;  

 b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 
 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 anterior egale, atunci toţi aceşti 

candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 
 

 


