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PROCEDURA DE ADMITERE 

 în ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL pentru anul școlar 2020-2021 

 

Elaborată conform OMEN nr.4325/2020 Metodologia de admitere în învățământul dual, 

OMEN nr.5087 din 2019, privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021;  

 

CAPITOLUL I 

Cazurile în care se susține proba suplimentară de admitere 

Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menționată în calendarul admiterii în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, doar în cazul în 

care numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri din planul de școlarizare aprobat. 

 

Domeniul de pregătire 

profesională 

Calificare profesională Limba de 

predare 

Nr. clase 

a IX-a 

Nr. elevi 

a IX-a 

Electronică și automatizări Electronist aparate și echipamente maghiară 0,5 14 

Mecanică Mecanic auto maghiară 0,5 14 

 

CAPITOLUL II 

Calculul mediei de admitere 

1. Media de admitere în învățământul dual se calculează cu două zecimale fără rotunjire 

astfel: 

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

admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului. În portofoliul 

educațional se are în vedere pentru admiterea în învățământul dual, media de admitere 

calculată ca medie ponderată între media generală la EN care are o pondere de 80% și 

media generală de absolvire a claselor V-VIII care are o pondere de 20%  

   

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

            

  Unde: 

  MAIP =  media de admitere în învățământul dual 

  MA = media de admitere 

  ABS = media generală de absolvire a clasele V-VIII 

  EN = media obținută la evaluarea națională 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

b) În cazul în care numărul de candidați este mai mare dacât numărul locurilor oferite, 

admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere definită la  

 

lit(a), și în proporție de 30% prin media aritmetică a mediilor obținute la disciplinele 

matematică și fizică în clasele V-VIII. 

 

     70 x MA + 30 x PSA 

MAIP =  ----------------------------- 

         100 

  Unde: 

  MAIP =  media de admitere în învățământul dual 

  MA = media de admitere calculata 

PSA = media aritmetică a mediilor obținute la disciplinele matematică și fizică în 

clasele V-VIII. 

 

Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media 

generală obținută la EN se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de 

până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007, 

ori cu media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 

și 2009. 

2. Pentru candidații care nu au susținut EN 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 

3. 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 EN 

b. Media generală de absolvire a claselor V-VIII 

 

CAPITOLUL III 

Modalități de departajare a candidaților cu medii egale 

 

1. 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 EN 

b. Media generală de absolvire a claselor V-VIII 

2. În cazul în care pe ultimul loc există candidați cu opțiunea exprimată pentru aceeași 

calificare, care au mediile de admitere, precum și mediile menționate la alin.(1) egale, 

atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată. 
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