
 

 

 

 

CUM SE CALCULEAZĂ MEDIA DE CONCURS? 
 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL 

de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică 

 
 

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
 

Secțiunea 1 Concursul la programele de formare profesională tehnică secundară  

 

1. Media de concurs (MC) la programele prevăzute în pct. 9 sbp. 1) lit. a) – b), se calculează până la 

sutimi, prin trunchiere, după formula: 

 

MC = 0,4 MNEA+0,6 MNDP 

unde:  

 MNEA - media notelor la examenele de absolvire; 

 MNDP - media notelor generale la disciplinele de profil, care se calculează ținându-se cont de 

programul de formare profesională și domeniul de educație, conform Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin HG nr. 425/2015, după cum urmează: 
 

1) 41 Afaceri și administrare: matematica, limba de instruire; 

2) 101 Servicii personale: matematica, biologia; 

3) 72 Fabricare și prelucrare: biologia, chimia;  
 

2. La programele de formare profesională tehnică prin învățământul dual cu susținerea probei de aptitudini, 

media de concurs (MC) se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula: 

 

MC= 0,3 MNEA+0,2 MNDP + 0,5 NPA 

unde:  

MNEA - media notelor la examenele de absolvire; 

MNDP - media notelor generale la disciplinele de profil;  

NPA este nota la proba de aptitudini.  
 

3. La programele de formare profesională tehnică prin învățământul dual fără susținerea probei de 

aptitudini, media de concurs (MC) se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula: 

 

MC= 0,4 MNEA+0,6 MNDP  

unde:  

MNEA - media notelor la examenele de absolvire; 

MNDP - media notelor generale la disciplinele de profil. 
 

 

4. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender, 

care n-au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Minister, precum și pentru candidații 

specificați în pct. 9, sbp. 1) lit. d), media de concurs (MC) se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după 

formula: 

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNG   

unde:  

MNDP - media notelor generale la disciplinele de profil; 

MNG este nota medie generală conform actului de studii.  

 


