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6.3. Admiterea în învăţământul dual  se realizează, în fiecare etapă, astfel: 
 
6.3.1. În cazul în care numărul de candidați înscrişi nu depășește numărul locurilor oferite de 
Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan”, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al 
elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în 
învăţământul dual , media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la 
evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi 
media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%; 
 
6.3.2 În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan”, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media 
de admitere definita la pct.6.3.1, şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară 
de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 
 
6.3.3. În cazul în care doi 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; 
 
6.3.4. În cazul în care, la Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan” la o calificare profesională, pe 
ultimul loc există candidaţi, cu opţiunea exprimată pentru acea calificare, care au mediile de 
admitere, precum şi mediile menţionate la pct.6.3.1, egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt 
declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 
 
6.3.5. Calculul mediei de admitere în învățământul dual se face astfel: 
a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de 
învățământ: 
MAID= MA=𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐+𝟖𝟖𝟐𝟐𝟖𝟖𝟖𝟖

𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐
 

unde: 
MAID = media de admitere în învăţământul dual 
 MA = media de admitere calculata conform pct.6.3.1). 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a. 
 
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
unitatea de învăţământ: 
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MAIP =𝟕𝟕𝟐𝟐𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕+𝟑𝟑𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟕𝟕

𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐
 

unde: 
MAIP = media de admitere în învăţământul dual. 
MA = media de admitere calculata conform pct..6.3.5 lit. a). 
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 
 
6.3.6. 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 a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 
 
6.3.7. 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 obţinută la 
evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1. 
 
6.3.8. Media de admitere în învățământul dual, calculată conform pct.6.3.5 litera (a) este 
utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de 
candidați nu depășește numărul locurilor din oferta școlii. 
 
6.3.9. În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la 
Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan”, la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul 
total al locurilor oferite de unitatea de învățământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea 
opțiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform pct.6.3.5, 
litera (a) drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare 
calificare. 
 
6.3.10. Media de admitere în învăţământul dual, calculată conform pct.6.3.5 litera (b) este 
utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de 
candidaţi depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii. 
 
 
6.6. Organizarea probei suplimentare de admitere: 
 
6.6.1. Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentară, , va 
consta în valorificarea mediei anuale obţinute de candidat la disciplina Educatie 
tehnologica în clasa a VIII-a. 
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6.3. Admiterea în învăţământul profesional  se realizează, în fiecare etapă, astfel: 
 
6.3.1. În cazul în care numărul de candidați înscrişi nu depășește numărul locurilor oferite de 
Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan”, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al 
elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în 
învăţământul profesional , media de admitere, calculată ca medie ponderată între media 
generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 
80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%; 
 
6.3.2 În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan”, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media 
de admitere definita la pct.6.3.1, şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară 
de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 
 
6.3.3. În cazul în care doi 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; 
 
6.3.4. În cazul în care, la Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan” la o calificare profesională, pe 
ultimul loc există candidaţi, cu opţiunea exprimată pentru acea calificare, care au mediile de 
admitere, precum şi mediile menţionate la pct.6.3.1, egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt 
declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 
 
6.3.5. 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: 
MAIP= MA=𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐+𝟖𝟖𝟐𝟐𝟖𝟖𝟖𝟖

𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐
 

unde: 
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional  
 MA = media de admitere calculata conform pct.6.3.1). 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a. 
 
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
unitatea de învăţământ: 
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MAIP =𝟕𝟕𝟐𝟐𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕+𝟑𝟑𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟕𝟕

𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐
 

unde: 
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional. 
MA = media de admitere calculata conform pct..6.3.5 lit. a). 
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ 
6.3.6. 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 a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 
 
6.3.7. 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 obţinută la 
evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1. 
 
6.3.8. Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform pct.6.3.5 litera (a) 
este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de 
candidați nu depășește numărul locurilor din oferta școlii. 
 
6.3.9. În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la 
Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan”, la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul 
total al locurilor oferite de unitatea de învățământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea 
opțiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform pct.6.3.5, 
litera (a) drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare 
calificare. 
 
6.3.10. Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform pct.6.3.5 litera (b) 
este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi în cazul în care numărul de 
candidaţi depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii. 
 
 
6.6. Organizarea probei suplimentare de admitere: 
 
6.6.1. Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentară, , va 
consta în valorificarea mediei anuale  obţinute de candidat la disciplina Educatie 
tehnologica in clasa a VIII-a. 
 
 
 

 


