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PROBE DE CONCURS şi CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE 

Admiterea constă în susţinerea de către candidaţi a unei probe de concurs, prin rezolvarea unui 
test de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba engleză. 

Testul de verificare a cunoştinţelor se elaborează sub formă de test - grilă. 
Subiectele se elaborează pe baza programelor şcolare valabile pentru examenul naţional de 

bacalaureat din anul şcolar 2020 - 2021, la disciplinele Matematică şi Limba Engleză. 
Durata totală a testului este de 180 de minute. 
Subiectele pentru fiecare disciplină se notează cu note de la 1 la 10, din care 1 punct 

reprezintă punctul acordat din oficiu. 
Testul de verificare a cunoştinţelor (T.V.C.) este comun pentru toate armele şi specialităţile 

militare şi este compus din 36 de itemi, astfel: 
- 18 itemi din disciplina Matematică; 
- 18 itemi din disciplina Limba Engleză. 

Itemii vor fi elaboraţi conform tematicii şi bibliografiei de concurs, fiecare item fiind cu 
alegere multiplă, 4 variante posibile, a, b, c şi d, din care o singură variantă reprezintă răspunsul 
corect. Candidaţii sunt obligaţi să răspundă la fiecare din cei 36 de itemi, încercuind răspunsul 
considerat corect. 

Nota la testul de verificare a cunoştinţelor se calculează după următoarea formulă: 
 NTVC = 0,7 x NMatem + 0,3 x NEngl , unde: 
           NTVC = nota la testul de verificare a cunoştinţelor; 
  NMatem = nota la subiectele de Matematică; 
  NEngl = nota la subiectele de Limba Engleză.  
Candidaţii care obţin mai puţin de nota 5,00 la testul de verificare a cunoştinţelor sunt 

declaraţi „RESPINS” la admitere. 
Media de admitere se calculează pentru candidaţii care au promovat testul de verificare a 

cunoştinţelor, după formula: 
 MA = 0,8 x NTVC + 0,2 x MBac ,unde: 

   MA = media de admitere; 
   MBac = media la examenul naţional de bacalaureat. 

Admiterea candidaţilor la programele de studii postliceale se face în ordinea strict 

descrescătoare a mediei de admitere, în funcţie de opţiunile exprimate în formularul prevăzut în Anexa 
nr.4 din Metodologia de concurs şi de rezultatele selecţiei, examinării medicale şi/sau evaluării 

psihologice a aptitudinilor speciale, după caz. 
Pentru candidaţii care au atestate de echivalare a diplomei de bacalaureat fără conversia 

punctajului în notă, media de admitere este nota obţinută la testul de verificare a cunoştinţelor (MA = 

NTVC). 
Departajarea candidaţilor care au medii de admitere egale se realizează aplicând, în ordine, 

următoarele criterii: 
a) nota la testul de verificare a cunoştinţelor; 
b) nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de 

bacalaureat; 
c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional de 

bacalaureat; 
d) nota obţinută la disciplina Matematică din cadrul testului de verificare a cunoştinţelor. 
Candidaţii care au atestate de echivalare a diplomei de bacalaureat nu pot beneficia de criteriile 

de departajare, aceştia fiind clasaţi ultimii, în cazul egalităţii de medie la admitere. 
Pentru candidaţii altor structuri beneficiare (M.A.I. şi A.N.P.), ierarhizarea se face separat de 

cei pentru M.Ap.N., respectând aceleaşi criterii de departajare.  
În situaţia în care la M.Ap.N. rămân candidaţi care au medii de admitere mai mari sau egale cu 

5,00, dar nu se încadrează în cifra de şcolarizare (NEADMIŞI), aceşti candidaţi pot ocupa eventualele 
locuri rămase neocupate la alte structuri, numai cu acordul scris al beneficiarilor. 


