
ANUNŢ ! 

 

 În perioada 03 – 04.09.2019, se vor desfăşura examenele de diferenţă în vederea 
transferării în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia a elevilor de clasa         
a IX –a pentru completarea locurilor rămase libere (Art. 84, pct.c, Art. 87 şi Art. 136 din 
Ordinul    M. 110/13.10.2014 – Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea colegiilor 
naţionale militare, cu modificările aduse prin M 30 din 12.02.2019). 
 Prevederile art. 136 alin. (4) lit. c) din Instrucţiunile privind organizarea şi 
funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate oprin Ordinul ministrului apărării 
naţionale nr. M110/ 2014, se aplică începând cu anul şcolar 2019 – 2020. 
 Părinţii elevilor care se încadrează în prevederile Art. 135 lit. d), Art. 136 alin. (4), lit. 
b, din Ordinul M.110/13.10.2014 trebuie să depună rapoarte până la data de 16.07.2019. 
Candidaţii  se vor prezenta în colegiu în data de 03.09.2019 până la ora 8.00 şi vor avea 
asupra lor Cartea de identitate, Foaia matricolă în original, documentele din care să rezulte 
că au fost examinaţi medical  şi declaraţi “Apt” şi dosarul de candidat. 
 Examenele de diferenţă se susţin la disciplinele din trunchiul comun şi curriculum 
diferenţiat al specializării/profilului care nu au fost studiate de candidat sau pentru care 
programele parcurse diferă de cele ale colegiilor naţionale militare în procent de cel puţin 
25%. 

 Precizăm că disciplinele menţionate mai jos nu se regăsesc în foile matricole ale 
elevilor care provin din unităţile de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei 
Naţionale : - pregătire militară; 

        - limba franceză CD; 
        - educaţie fizică CD; 
La aceste materii vor susţine examen toţi candidaţii indiferent de profilul de la care 

provin. 
În cazul în care, din foaia matricolă a elevului rezultă şi alte discipline care nu au fost 

studiate, precizăm că elevul este obligat să susţină examene de diferenţă la disciplinele 
respective.  

Pe perioada desfăşurării examenelor de diferenţă elevii nu beneficiază de cazare şi 
masă  (Art.88) din Ordinul M. 110/13.10.2014. 

Calendarul de desfăşurare a examenelor de diferenţă va fi afişat pe site-ul colegiului 
în data de 17.07.2019 după ce se încheie perioada de depunere a rapoartelor.                           

 
 
 
 

 



 


