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CRITERII ORDONARE – COMISIA 4  
 

1. După încheierea perioadei de înscriere ordonarea candidaților se face 
strict descrescător în funcție de media calculată conform criteriilor de 
admitere pe bază de dosar.  
 

2. Se ia primul candidat (cel cu media cea mai mare) și se repartizează la 
prima lui opțiune.  

 
3. Următorii candidați sunt repartizați la prima opțiune, iar dacă la 

prima opțiune locurile au fost deja ocupate de candidații cu medii mai 
mari, atunci se încearcă repartizarea la a doua opțiune.  

 
4. Dacă și a doua opțiune este ocupată se continuă cu următoarele 

opțiuni alese de candidat în fișa de înscriere.  
 

5. Dacă la nici una din opțiunile exprimate de candidat în fișa de 
înscriere nu mai este loc și media candidatului este mai mare decât 5, 
atunci candidatul este trecut într-o lista de așteptare având statutul 
de “ în așteptare”.  

 
6. În cazul în care se eliberează un loc la una din opțiunile candidatului 

aflat în așteptare și nu există un alt candidat cu medie mai mare și 
aceeași opțiune, care ar putea ocupa acel loc, candidatul aflat în 
așteptare va ocupa locul liber.  

 
7. Dacă un candidat are media mai mică decât 5, atunci el este eliminat 

având statutul de “respins”.  
 

8. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi 
medie generală, departajarea se face în funcție de  criteriile 
următoare: 

 
1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în 
calculul medie de admitere; 
2. Media la examenul de Bacalaureat; 
3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat. 
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