
ADMITEREA CANDIDAȚILOR ȘI 

AFIȘAREA REZULTATELOR 

 
ADMITEREA în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel: 

a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de 

unitatea 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, 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 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - 

a VIII-a, care are o pondere de 20%; 

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de 

unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere 

prevăzută la lit. a) și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită 

de unitatea de învățământ. 

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. 

În cazul în care, la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați cu opțiunea 

exprimată pentru acea calificare, care au mediile de admitere egale,  precum și media generală obținută 

la evaluarea națională din clasa a VIII-a, media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, egale, 

atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată. 

Calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel: 

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de 

învățământ: 

 

unde: 

MAIP = MA = (20 ABS + 80 EN) / 100

MAIP = media de admitere în învățământul profesional 

MA = media de admitere calculată : =(20 ABS + 80 EN) / 100 

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 

unitatea de învățământ

 

unde: 

MAIP = (70 x MA + 30 x PSA) / 100 



MAIP = media de admitere în învățământul profesional 

MA = media de admitere calculată : =(20 ABS + 80 EN) / 100 

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ. 

Media de admitere în învățământul profesional, se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

Pentru  candidații  care  nu  au  susținut  evaluarea  națională  sau,  după  caz,  examenul  de 

capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la 

evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1. 

 Media de admitere în învățământul profesional, calculată,  este utilizată pentru stabilirea 

ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul 

locurilor din oferta școlii. 

 În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere și la 

care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea 

respectivă de învățământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de 

înscriere, utilizând media de admitere calculată conform lit.a), drept criteriu de departajare și de 

ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare. 

Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform lit. b), este utilizată 

pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați 

depășește numărul locurilor din oferta școlii. 

 

ORGANIZAREA PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE (dacă este cazul și se 

depășește numărul de locuri alocat unei calificări profesionale) 

 

    14 iulie 2022 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere 

Proba suplimentară de admitere se organizează numai dacă numărul celor înscrişi  

este  mai  mare  decât  numărul  locurilor disponibile, în condiţiile referitoare la 

anunţarea candidaţilor cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru 

toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi 

depăşeşte numărul de locuri. 

14 iulie 2022 Afişarea  rezultatelor  la  proba  suplimentară  de  admitere. 

15 iulie 2022 Depunerea  contestaţiilor la proba suplimentară de admitere. Rezolvarea contestaţiilor. 

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor.    

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale 

de admitere, conform precizărilor de calcul. 

Transmiterea, la  comisia de admitere  judeţeană, a listei candidaţilor  declaraţi admişi şi 

a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat, de către toate unităţile  

de  învăţământ,  indiferent  dacă  au  desfăşurat  sau  nu  proba suplimentară de admitere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lege5.ro/Gratuit/geztemjygyza/metodologia-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-din-31082016?pidp=106077984&d=2017-04-17#p-106077984
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Listele cuprinzând candidații admiși, respectiv respinși la învățământul profesional se 

întocmesc la unitatea de învățământ  care  organizează  învățământ  profesional  și  se transmit  

la comisia de admitere județeană, după fiecare etapă de admitere, conform calendarului admiterii. 

După  validarea  listelor  de  către  comisia  de  admitere  județeană  pentru  

învățământul profesional,  acestea  se  afișează  la  sediul  unității  de  învățământ . 

15 iulie 2022 Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul profesional 
de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat. 

Afişarea listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de 

stat. 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii 

admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi. 

Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în 
urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 

formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor 

fi înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a 

numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar 

în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru 

constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia de 

admitere judeţeană, a candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau 

unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe. 

 

După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional, candidații depun la 

CTMC unde au  fost declarați admiși dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

 

18-21 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere, pentru candidaţii au fost declaraţi admişi. 

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de 

către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, 

în  ordinea  rezultatelor  obţinute  la  admiterea  organizată  în  această  etapă,  cu 

condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

 

Înscrierea  candidaților  declarați  admiși  se  efectuează,  conform  unui  program  afișat. 

 

Candidații care în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional 

nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate 

neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învățământul profesional. 


