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DISPOZIŢIE
PENTRU APROBAREA “IM. b
, METODOLOGIA CADRÎT
PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR, ORGANIZAREA ŞI
___________ DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE
””

--------- — ----------------- —

^

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------......... a_______________________________________________________ __________ ___________ ______________

Pentru aplicarea, la specificul militai; a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr, 4829/2018
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi alin (3) din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea
profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale
nr. M. 30/2012 cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
Naţionale, republicată,
şeful Direcţiei generale management resurse umane emite prezenta dispoziţie.
Art. 1, ~ Se aprobă J/M. 3/0t, Metodologia-cadru privind înscrierea candidaţilor, organizarea şi desfăşurarea
admiterii în colegiile naţionale militare ’’prevăzută în anexă, care este parte integrantă a prezentei dispoziţii.
Art. 2. - (1) Dispoziţia intră în vigoare la data de AS-. Qţ:
(2) La aceeaşi dată se abrogă Dispoziţia şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. D.M.R.IJ. 2
din 12.01.2018 pentru aprobarea „I.M.-3/64, Metodologia-cadru privind organizarea şi desiaşurarea admiterii în
unităţile de învăţământ militar preuniversitaf', în partea care se referă la admiterea în colegiile naţionale militare.
Art. 3. - Dispoziţia se publică pe paginile de INTRAMAN şi INTERNET ale Direcţiei generale management
resurse umane şi în baza de date legislativă LEXMIL.

ŞEFUL DIRECŢIEI GENERAL^ MANAGEMENT RESURSE UMANE
General-maior
dr. Liviu-Marilen LUNGULESCU
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ANEXA

METODOLOGIA-CADRU PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR, ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - (I) La admitere participă doar candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS" Ia selecţia
organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.
(2) La procesul de recrutare, selecţie şi admitere 111 colegiile naţionale militare nu pot participa
absolvenţii clasei a VUI-a din seriile anterioare care au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ liceal
sau profesional din sistemul naţional de învăţământ, care s-au retras, au întrerupt studiile sau au fost
declaraţi repetenţi.
Art. 2. - Coordonarea şi monitorizarea admiterii în unităţile de învăţământ liceal militar sunt
asigurate, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, de Direcţia generală management resurse umane, care
desfăşoară următoarele activităţi:
a) elaborează, modifică şi actualizează reglementările privind admiterea în colegiile naţionale
militare, în funcţie de schimbările legislative la nivel naţional;
b) coordonează desfăşurarea activităţilor vizând organizarea şi desfăşurarea admiterii;
c) deleagă observatori care să monitorizeze şi să îndrume activitatea comisiilor de admitere din
unităţile de învăţământ militar liceal;
d) coordonează activitatea de elaborare a variantelor de teste pentru admiterea în colegiile naţionale
militare;
e) realizează interfaţa cu Ministerul Educaţiei Naţionale pe probleme vizând admiterea;
f) analizează rezultatele admiterii în învăţământul liceal militar în scopul perfecţionării
reglementărilor în domeniu.
Art. 3. - (I) Calendarul admiterii în colegiile naţionale militare se elaborează anual de către
Direcţia generală management resurse umane, cu cel puţin şase luni înainte de începerea admiterii, în
concordanţă cu reglementările Ministerului Educaţiei Naţionale privind admiterea în învăţământul liceal de
stat, cu prevederile prezentei metodologii şi se aprobă prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale
management resurse umane.
(2)

După aprobare, calendarul admiterii se publică pe paginile de INTRAM AN. INTERNET ale

Direcţiei generale management resurse umane şi în baza de date legislativă LEXMIL.
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Art. 4. - (1) Pentru buna organizare şi desfăşurare a admiterii şi asigurarea informaţiilor necesare
participanţilor la acest proces, fiecare unitate de învăţământ militar liceal elaborează, în termen de cel mult
30 de zile după aprobarea calendarului admiterii prevăzut ia art. 3 alin, (1), următoarele documente:
a) o metodologie proprie de organizare şi desfăşurare a admiterii;
b) un ghid al candidaţilor la admitere.
(2) Metodologiile menţionate la alin. (1) lit. a) se avizează de şeful Direcţiei generale management
resurse umane şi se aprobă de şeful statului major al categoriei de forţe/comandantul comandamentului
care are în subordine unitatea de învăţământ militar liceal.
(3) După avizare şi aprobare, metodologiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se fac publice prin postarea
pe site-ul unităţii de învăţământ militar liceal şi prin afişare la sediul acesteia.
Art. 5. - (1) Metodologiile proprii se elaborează în conformitate cu prevederile ordinelor şi
instrucţiunilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind admiterea în învăţământul liceal de stat şi ale
prezentei metodologii cadru, avându-se în vedere următoarele elemente de conţinut:
a) dispoziţii generale: baza legală, date de interes general;
b) criterii privind stabilirea preşedintelui, membrilor comisiei, secretariatului comisiei de admitere
şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) atribuţii, obligaţii, incompatibilităţi ale preşedintelui comisiei, membrilor comisiei, persoanelor
care asigură secretariatul, supravegherea şi suportul logistic;
d) candidaţii: reguli de conduită, îndatoriri;
e) graficul/algoritmul desfăşurării activităţilor, începând cu numirea comisiilor prin ordinul de zi pe
unitate;
f) probele de concurs;
g) machetele documentelor necesare organizării şi desfăşurării admiterii;
h) dispoziţii organizatorice;
i) forţa majoră;
j) alte detalii, după caz, relevante pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii.
(2)

Machetele documentelor necesare organizării şi desfăşurării admiterii se elaborează de unitatea

de învăţământ militar liceal şi sunt prezentate în anexele metodologii lor proprii.
Art. 6, - (1) Ghidul candidatului la admitere se elaborează, anual, de către fiecare unitate de
învăţământ militar liceal, se publică la sediul şi pe site-ul acestora şi cuprinde toate informaţiile necesare
candidaţilor pentru admitere, referitoare la:
a) numărul de locuri;
b) probele de evaluare şi ponderea lor în media de admitere;
c) detalii privind structura testelor;
d) tematica şi bibliografia;
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e) calendarul admiterii;
f) documente cu care se prezintă candidatul la sediul colegiului naţional militar;
g) taxele care se percep şi categoriile de candidaţi scutiţi de plata taxelor;
h) date de contact;
i) alte informaţii care se consideră a fi utile candidaţilor.
(2) Ghidul candidatului la admitere se transmite în format letric şi electronic, needitabil, birourilor
de informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonal e/judeţene/de sector şi centrelor zonale de selecţie
şi orientare, pentru a fi adus la cunoştinţa celor interesaţi.

CAPITOLUL II
înscrierea candidaţilor
Art. 7. - (1) Criteriile generale şi specifice de recrutare, obligatoriu a fi îndeplinite de candidatul
care optează pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ militar liceal, sunt prevăzute în
Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata
României aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MJO din 2012 cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Dosarul de candidat se întocmeşte de către biroul informare-recrutare din cadrul centrului
militar zonal/judeţean/de sector ce are în raza de responsabilitate adresa de domiciliu a candidatului.
Art. 8. - (1) în cererea de înscriere, fiecare candidat completează opţiunile pentru colegiile
naţionale militare în care doresc să urmeze studiile liceale, în ordinea strict descrescătoare a preferinţelor.
(2) Un candidat poate avea cel puţin o opţiune şi cel mult cinci.
(3) Opţiunile candidaţilor pot fi schimbate numai pe timpul cât dosarele de candidat sunt la
birourile informare-recrutare.

CAPITOLUL III
Comisiile de admitere şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor,
comisia centrală de repartizare a candidaţilor în colegiile naţionale militare
Art. 9. - Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ
militar liceal, se constituie comisia de admitere şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar la nivelul
Direcţiei generale management resurse umane, comisia centrală de repartizare a candidaţilor în colegiile
naţionale militare.
Art. 10. - Comisia de admitere este formată dintr-un număr impar de membri, astfel:
a) preşedinte: directorul adjunct;
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b) membri: şefi de catedră/comisii metodice, personal didactic de specialitate, cel puţin 3 membri;
c) secretar: cadre didactice/ instructori militari.
Art. Î L - (1) Preşedintele comisiei de admitere poartă întreaga răspundere pentru buna organizare
şi desfăşurare a admiterii, asigurarea legalităţii evaluării candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru
aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de către comisie şi
candidaţi.
(2) Preşedintele comisiei de admitere asigură:
a) stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru al comisiei de admitere;
b) stabilirea şi aprobarea graficului cu activităţile desfăşurate de comisia de admitere;
c) elaborarea metodologiei proprii de organizare şi desfaşurare a admiterii.
d) completarea în aplicaţia informatică centralizată a Ministerului Educaţiei Naţionale a
informaţiilor cu privire la admiterea în colegiile naţionale militare.
Art. 12. - (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie astfel:
a) preşedinte: comandantul colegiului naţional militar;
b) membri: personal didactic de specialitate, cel puţin unul pentru fiecare probă, altul decât cel care
face parte din comisia de admitere.
(2) Responsabilităţile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt aprobate de preşedintele comisiei
de soluţionare a contestaţiilor şi sunt prevăzute in metodologia proprie.
Art. 13. - (1) Comisia centrală de repartizarea a candidaţilor în colegiile naţionale militare este
formată dintr-un număr impar de membri, astfel:
a) preşedinte: directorul Direcţiei generale management resurse umane/şeful Oficiului strategii,
politici şi reglementări în domeniul educaţiei militare;
b) membri: cate un reprezentant de la fiecare colegiu naţional militar, membru al comisiei de
admitere al unităţii respective de învăţământ;
c) secretar: şeful Biroului politici, reglementări, planificare şi curriculă învăţământ preuniversitar
din Direcţia generală management resurse umane.
(2) Responsabilităţile comisiei centrale de repartizare a candidaţilor în colegiile naţionale militare
sunt ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiile naţionale militare, în funcţie de mediile finale de
admitere obţinute şi de opţiunile exprimate de fiecare candidat.
Art. 14. - (1) Este interzisă nominalizarea, atât în comisii cât şi pentru supraveghere sau pentru
asigurarea sprijinului logistic necesar organizării şi desfăşurării admiterii, a persoanelor care declară sau
despre care sunt informaţii certe că au rude în rândul candidaţilor sau au pregătit candidaţi pentru
susţinerea probelor de admitere.
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(2)

Persoanele care încalcă deontologia profesională şi reglementările în vigoare cu privire la

securitatea informaţiilor privind conţinutul probelor de evaluare sau modul de evaluare şi înregistrare a
datelor se sancţionează potrivit legii.

CAPITOLUL IV
Admiterea
Art. 15. - Admiterea în colegiile naţionale militare se desfaşoară în două etape:
a) etapa I: susţinerea unui test grilă de verificare a cunoştinţelor Ia disciplinele Limba şi literatura
română şi Matematică;
b) etapa a Il-a: ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiile naţionale militare, în funcţie de
opţiunile exprimate de fiecare candidat.
Art. 16. - (1) Dosarele candidaţilor declaraţi „ADMIS” la probele de selecţie se transmit, de
centrele zonale de selecţie şi orientare, la termenele stabilite, la colegiile la care aceştia au fost arondaţi
pentru a susţine testul de verificare a cunoştinţelor, în funcţie de judeţul în care îşi au domiciliul, conform
anexei nr. 1.
(2) Opţiunile candidaţilor se introduc în aplicaţia Ministerului Educaţiei Naţionale, prin grija
comisiei de admitere din colegiul la care aceştia au fost arondaţi să susţină testul de verificare a
cunoştinţelor.
Art. 17. - Admiterea în colegiile naţionale militare se face prin repartizare computerizată, în
ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni.
SECŢIUNEA 1
Elaborarea şi desfăşurarea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

Art. 18. - (1) Testul grilă de verificare a cunoştinţelor, numit în continuare test, se desfaşoară la
data menţionată în Calendarul admiterii în colegiile naţionale militare, prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Pentru anul şcolar 2019-2020, calendarul admiterii este prevăzut în anexa nr. 2.
(3) Timpul de susţinere a testului este de 3 ore.
Art. 19. - (1) La prezentarea în vederea susţinerii testului, candidatul depune la secretariatul
comisiei de admitere, pentru a fi introdusă în dosarul de candidat, anexa la fişa de înscriere, în original,
eliberată de unitatea şcolară la care acesta urmează cursurile gimnaziale.
(2)

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din

admitere a candidatului respectiv. In cazul descoperirii falsului după încheierea admiterii, candidatul
respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.
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Art. 20. - (1) Testul este elaborat de către o comisie a cărei componenţă se aprobă de şeful Direcţiei
generale management resurse umane, în cadrul unei convocări organizate într-un colegiu naţional militar
sau la sediul direcţiei.
(2) Comisia elaborează două variante de test pe baza Programelor din anul şcolar respectiv pentru
disciplinele limba şi literatura română şi matematică, valabile pentru Evaluarea naţională a absolvenţilor
clasei a Vlil-a,
(3) Lestul conţine 30 itemi, din care 10 pentru IJmha şi literatura română, 10 pentru Geometrie şi
10 pentru Algebră, conform anexei nr. 3.
(4) Variantele de test şi grilele de evaluare se introduc în plicuri şi se sigilează în prezenţa tuturor
membrilor comisiei.
(5) Plicurile cu variantele de test şi grilele de evaluare se păstrează în mape sigilate la sediul
colegiului sau al Direcţiei generale management resurse umane, în condiţii de securitate, conform normelor
legale în vigoare.
Art. 21. - (1) Varianta de test care se administrează candidaţilor se alege prin tragere la sorţi, în
prezenţa comisiei care a elaborat variantele de test, în dimineaţa zilei de susţinere a probei, la ora 07.30.
(2) Varianta de test se transmite, prin serviciul de mesagerie electronică rde din reţeaua
INTRAMAN sau prin fax, la colegiile naţionale militare, în dimineaţa susţinerii testului, între orele 07.3008.00.
Art. 22. - (1) Varianta de test se multiplică în prezenţa membrilor comisiei de admitere din colegiile
naţionale militare, în condiţii de securitate, într-un număr de copii egal cu numărul de candidaţi înscrişi şi
se distribuie şefilor de sală în plicuri sigilate, care le preiau pe bază de semnătură.
(2) Persoanele care au participat la multiplicarea subiectelor şi sigilarea plicurilor pot părăsi sălile
de lucru după 30 de minute de la începerea probei.
Art. 23. - (1) Grila de evaluare a testului se transmite, prin serviciul de mesagerie electronică rde
din reţeaua INTRAMAN sau prin fax, la colegiile naţionale militare, după 90 de minute de la administrarea
testului.
(2) Grila de evaluare a testului se multiplică în prezenţa comisiei de admitere din colegiile naţionale
militare, iar copiile se introduc în plicuri care se sigilează şi se distribuie corectorilor pe bază de semnătură.
Art. 24. - Varianta de test aplicată candidaţilor şi grila de evaluare se publică, după încheierea
probei, pe site-ul colegiului şi se afişează la avizierul admiterii.
Art. 25, “ In evaluarea testului se respectă următoarele cerinţe:
a) pentru răspunsul corect de la fiecare item se acordă 0,3 puncte. Punctajul maxim pentru test este
de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Punctele se transformă în note
echivalente acestora;
b) fiecare item are un singur răspuns corect.
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Alt. 26. - (1) Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa
candidatului evaluat, de către doi membri din comisia de admitere, asistaţi de alţi doi candidaţi.
(2) Candidaţii care au obţinut la test mai puţin de nota 6,00 sunt declaraţi “RESPINS”.
Art. 27. - (1) Rezultatele testului se afişează în ziua susţinerii testului, până la orele 16.00,
(2) Lista candidaţilor declaraţi „ADMIS”, „RESPINS”, „ELIMINAT” sau „NEPREZENTAT” la
test se afişează la loc vizibil şi va fi însoţită de precizarea că aceasta nu reprezintă lista finală a candidaţilor
admişi, întrucât admiterea în colegiu se face în baza mediei finale de admitere şi a opţiunilor candidaţilor.
Art. 28. - (!) Lista candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini se transmite, în format
electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, prin completarea în
aplicaţia informatică centralizată.
(2)

Situaţiile centralizatoare ale candidaţilor la încheierea testului, conform modelelor prevăzute în

anexele nr. 4 şi nr. 5 se transmit la Direcţia generală management resurse umane, prin fax sau prin serviciul
de mesagerie electronică rde din reţeaua INTRAM AN, în ziua susţinerii testului, până la orele 17.00.

SECŢIUNEA a 2-a
Ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiile naţionale militare

Art. 29. Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la test şi au participat la Evaluarea Naţională
sunt ierarhizaţi şi repartizaţi pe colegii, la data prevăzută în Calendarul admiterii, prin aplicaţia informatică
a Ministerului Educaţiei Naţionale/Comisiei centrale de repartizare a candidaţilor în colegiile naţionale
militare, în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere, în limita numărului de locuri aprobate pentru
colegiile naţionale militare.
Art. 30. - (1) Media finală de admitere se calculează astfel:
MFA - 0,3*MA + 0,7*NT
unde:
M FA- media finală de admitere;
MA - media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale;
NT - nota la test.
(2)

La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se face folosind, în ordine,

următoarele criterii:
a) nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor;
b) media generală obţinută la evaluarea naţională;
c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;
d) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale.
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Art. 31. - (1) în cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile finale de admitere,
precum şi toate mediile menţionate la art. 30 alin. (2) egale, toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi „ADMIS” în
colegiul naţional militar pentru care au optat, cu suplimentarea numărului de locuri.
(2) Comisiile de admitere ale unităţilor de învăţământ militar organizatoare verifică/reactualizează,
la data prevăzută în calendarul admiterii, listele candidaţilor declaraţi „ADMIS” la test, prin eliminarea
candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, ierarhizează candidaţii potrivit prevederilor art.
30 şi confirmă finalizarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.
Art. 32. - (1) Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” în învăţământul liceal militar se prezintă la
colegiul unde au fost admişi, cu dosarul şi fişa de înscriere în original, la data prevăzută în calendarul
admiterii.
(2) Candidaţilor declaraţi „ADMIS”, care comunică în scris că renunţă la locul obţinut, şi
candidaţilor care au fost declaraţi „NEADMIS” îi se înapoiază dosarele pentru a participa la repartizarea
computerizată organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art. 33. - (1) Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi “ADMIS” în colegiile naţionale militare
se transmit în format electronic către Centrul Naţional de Admitere, potrivit Calendarului admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar în curs, conform precizărilor Ministerului Educaţiei
Naţionale.
(2) Rezultatele privind admiterea în învăţământul militar liceal se fac publice prin postarea pe siteul Direcţiei generale management resurse umane, în termenul prevăzut în calendarul admiterii.
(3) Rezultatele privind admiterea la nivelul fiecărui colegiu naţional miliar, precum şi tabelul
nominal cu elevii declaraţi „ADMIS” în acel colegiu, indiferent de unitatea de învăţământ unde a susţinut
testul de admitere, se fac publice prin afişarea la loc vizibil la sediul unităţii de învăţământ şi postarea pe
site-ul acesteia, conform termenului prevăzut în calendarul admiterii.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 34. - (1) Candidaţii care au obţinut notele la test mai mari sau egale cu nota minimă de
admitere, ierarhizaţi în limita numărului de locuri aprobat, în funcţie de opţiunile exprimate şi în ordinea
strict descrescătoare a mediilor finale de admitere, sunt declaraţi „ADMIS”.
(2) Candidaţii care au obţinut note de admitere mai mari sau egale cu nota minimă de admitere, dar
mai mici decât cea a ultimului candidat „ADMIS” sunt declaraţi „NEADMIS” .
(3) Candidaţii care nu au susţinut toate probele sunt declaraţi „RETRAS”, iar cei care nuau obţinut
nota minimă de admitere la toate probele sunt declaraţi „RESPINS”.
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(4) Candidaţii care încearcă să rezolve subiectele prin fraudă sau comit abateri pe timpul
concursului, sunt declaraţi „ELIMINAT”, prin decizia preşedintelui comisiei de admitere,
(5) Candidaţilor declaraţi „RETRAS” sau „ELIMINAT” nu li se calculează media de admitere.
Art. 35. - (1) Unităţile de învăţământ militar liceal pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile
stabilite de structurile abilitate.
(2) Taxele orientative de înscriere la admitere şi costul/zi al cazării şi hrănirii sunt stabilite de
unităţile de învăţământ militar liceal organizatoare şi comunicate candidaţilor prin metodologia proprie de
admitere, ghidul candidaţilor, precum şi la prezentarea acestora pentru concursul de admitere.
(3) Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente, că
îndeplinesc, după caz, una din următoarele condiţii:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin de la case de copii sau plasamente familiale;
c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, rezerviştilor voluntari şi ai
personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în structurile Ministerului Apărării Naţionale sau în
celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
d) sunt copii ai pensionarilor care provin din structurile Ministerului Apărării Naţionale sau din
celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
e) sunt copii ai personalului armatei (cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti, rezervişti
voluntari şi personalul civil) aflat în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate, conform
legii, ca urmare a participării la acţiuni militare;
f) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării admiterii, care
nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului
persoanelor cu copii în întreţinere.
Art. 36. - (1) Eventualele contestaţii se depun şi se soluţionează conform procedurii prevăzute în
metodologia de admitere elaborată de unitatea de învăţământ militar organizatoare.
(2) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa unităţii de învăţământ militar
organizatoare.
(3) Decizia comisiei de contestaţie este definitivă. Eşaloanele superioare unităţii de învăţământ
militar organizatoare nu intervin în soluţionarea contestaţiilor.
Art. 37. - (!) Unităţile de învăţământ militar liceal au obligaţia să restituie, în cel mult 24 de ore de
la depunerea cererii şi necondiţionat, fară perceperea unei taxe, dosarele candidaţilor declaraţi
“NEADMIS”, “RESPINS”, „RETRAS”, „ELIMINAT”, „NEPREZENTAT” sau celor care renunţă la locul
obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale, care doresc să participe, ulterior, la admiterea în
unităţi de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.
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(2) Dosarul de candidat se înmânează acestuia, sub semnătură.
(3) Dosarele candidaţilor declaraţi „ADMIS”, care solicită în scris că renunţă la locul obţinut,
“NEADMIS” sau “RESPINS”, precum şi cele ale candidaţilor declaraţi „RETRAS”, „ELIMINAT” sau
„NEPREZENTAT” care nu au fost ridicate personal de către aceştia de la secretariatele comisiilor de
admitere din unităţile de învăţământ militar preuniversitar se trimit birourilor in formare-recrut are, în
termen de 5 zile de la finalizarea concursului.
Art. 38. - Catalogul admiterii şi procesul-verbal cu concluzii privind desfăşurarea admiterii
prevăzute în anexele nr, 6 şi nr. 7, se trimit, ierarhic, de către unităţile de învăţământ militar liceal
organizatoare, la Direcţia generală management resurse umane, în termen de cinci zile de la finalizarea
concursului.
Art. 39. - (1) Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul
I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare se înmatriculează în clasa a IX-a în
colegiile naţionale militare, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare unitate de învăţământ
militar liceal, fară să susţină testul grilă, dacă au participat la Evaluarea naţională, îndeplinesc criteriile de
recrutare şi au fost declaraţi “ADMIS” la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat.
(2) Dosarele candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) se întocmesc de către birourile informare-recrutare
din cadrul centrelor militare zonal e/j udeţene/de sector. După completare, acestea se înaintează, spre
avizare, la Direcţia generală management resurse umane. Dosarele avizate se trimit la centrele zonale de
selecţie şi orientare.
(3) Probele de selecţie, pentru candidaţii prevăzuţi la alin. (1), se desfaşoară în centrele zonale de
selecţie şi orientare, iar copii ale adeverinţelor cu rezultatul final al selecţiei se înaintează Direcţiei generale
management resurse umane şi primei unităţi de învăţământ militai' preuniversitar pentru care a optat
candidatul.
(4) Locurile ocupate de candidaţii menţionaţi la alin. (1) se deduc din cifra de şcolarizare aprobată
pentru unitatea de învăţământ militar preuniversitar pentru seria respectivă.
Art. 41. - In cazul în care Ministerul Educaţiei Naţionale emite şi alte precizări privind admiterea în
învăţământul liceal, ulterior intrării în vigoare a prezentei metodologii, acestea se comunica, în timp util,
unităţilor de învăţământ militar liceal, prin grija Direcţiei generale management resurse umane, care emite
precizările de rigoare, 111 baza cărora unităţile de învăţământ militar îşi actualizează propriile documente
referitoare la admitere.
Art. 42. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
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Anexa nr. 1
Ia metodologia-cadru

ARONDAREA CANDIDAŢILOR PENTRU SUSŢINEREA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR,
ÎN FUNCŢIE DE JUDEŢUL DE DOMICILIU

Nr.
crt.

CNM

Nr. judeţe arondate

Judeţul de domiciliu

1

„Mihai Viteazul”
Alba Iulia

10

Mureş, Cluj, Alba, Sălaj, Sibiu, Timiş, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara

2

„Dimitrie Cantemir”
Breaza

13

Bucureşti: Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6,
Dâmboviţa, Ilfov. Prahova, Braşov, Covasna, Harghita, Buzău

3

„Ştefan cel Mare”
Câmpulung Moldovenesc

10

Bistriţa Năsaud, Maramureş, Satu Mare, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău, Vaslui,
Vrancea

4

„Alexandru loan Cuza”
Constanţa

6

Constanţa, Tulcea, Braiîa, Călăraşi, Ialomiţa, Galaţi

5

„Tudor Vladimirescu”
Craiova

8

Giurgiu, Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Olt, Teleorman
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Anexa nr. 2
la metodologia-cadru
CALENDARUL ADMITERII
ÎN COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE, ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Nr.

Data/perioada/repere orare

Activităţi

crt

2.
3.

Prezentarea candidaţilor la colegiul unde au fost repartizaţi pentru susţinerea testului de aptitudini şi predarea anexei la fişa de
înscriere
Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor
Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor

4.

Ridicarea anexei la fişa de înscriere de către candidaţii declaraţi NEADMIS la testul grilă de verificare a cunoştinţelor

1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Transmiterea, în fonnat electronic, către comisiajudeţeană a listei candidaţilor admişi la testul grila, prin completarea acestora în
aplicaţia infonnatică centralizată
Transmiterea de către comisiilejudeţene/municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare a listei elevilor corigenţi,
repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Actualizarea de către colegiile naţionale militare a listei candidaţilor declaraţi admişi la testul grilă, prin eliminarea candidaţilor
corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi. în aplicaţia informatică centralizată
Transmiterea de către comisiilejudeţene/municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare a bazei de datejudeţene
cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Calcularea mediilor finale de admitere şi transmiterea listei candidaţilor declaraţi ADMIS, în format electronic la comisiile
judeţene, prin continuarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Validarea de către comisia de admiterejudeţeană a listei candidaţilor ADMIŞI în colegiile naţionale militare şi comunicarea
rezultatelor în unitatea de învăţământ respectivă, prin tipărire din aplicaţia infonnatică centralizată
Afişarea rezultatelor
Ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi ADMIS (la un alt colegiu decât cel în care a susţinut examenul) şi NEADMÍS
Solicitarea, în scris, pentru renunţarea la locul obţinut (dacă este cazul)
Prezentarea candidaţilor admişi şi a părinţilor/reprezentanţilor legali la sediul colegiile naţionale militare unde au fost admişi eu
fişa de înscriere şi dosarul de candidat în original.
Transmiterea listei candidaţilor declaraţi ADMIS, în fonnat electronic, Ia Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea
încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.

15.

Afişarea rezultatelor finale

16.

Transmiterea, către birourile de informare recrutare, a dosarelor care nu au fost ridicate de candidaţi.
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16.05.2019, până la om 18.00
17.05.2019, între orele 09.00-12.00
17.05.2019, până la ora 16.00
17.05.2019, după ora 16.0018.05.2019, până la ora 19:00
24.05.2019, până la ora 14.00
11.06.2019
11.06.2019
02.07.2019
02.07.2019
până la ora 16.00
03.07.2019
03.07.2019
04.07.2019
până la ora 16.00
05.07.2019
până la ora 14.00
05.07.2019
după ora 14.00
05.07.2019
după ora 14.00
06-10.07.2019
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Anexa nr. 3
Ia metodologia-cadru

PROBELE DE ADMITERE PENTRU COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE, ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE
Nr.
crt

1.

Filiera

Profilul şi
specializarea

Vocaţională

Militar/
Matematică-Informatică

Durata studiilor
Forma de
învăţământ
4 ani/ zi

Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere
* Test grilă de verificare a cunoştinţelor: Limba şi literatura română (10 itemi) şi
Matematică (20 itemi, din care 10 algebră şi 10 geometrie) - nota minimă de admitere
este 6.00 (şase);
Ponderea mediei ia testul grilă este de 70% în calcului mediei finale de admitere.
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Anexa nr. 4
la metodologia-cadru
- MODEL -

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A CANDIDAŢILOR
LA ÎNCHEIEREA TESTULUI GRILĂ
ÎN COLEGIUL NAŢIONAL M IL IT A R ............ .............................

Nr.
crt.

total

înscrişi
băieţi

fete

total

Neprezentaţi
băieţi fete

total

Prezentaţi
băieţi
fete

total

Admişi
băieţi

fete

total

PREŞEDINTELE COMISIEI
DE ADMITERE
(gradul)

(numele, prenum ele şi semnătura)

SECRETARUL COMISIEI
DE ADMITERE
(gradul)

(numele, prenumele, şi semnătura)
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băieţi

fete
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Anexa nr. 5
Ia metodologia-cadru

- MODEL SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A CANDIDAŢILOR PE CATEGORII DE NOTE
ÎNREGISTRATE DE CANDIDAŢI LA TESTUL GRILĂ
ÎN COLEGIUL NAŢIONAL M ILITAR..................... ...............................................

Nr,
crt.

total

10
băieţi

fete

total

9,99 - 9,00
băieţi
fete

între 8.99 -8,00
total băieţi fete

sub 7,99 - 7,oo
total băieţi
fete

total

6,99 - 6,00
băieţi
fete

Media
max.

PREŞEDINTELE COMISIEI
DE ADMITERE
(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)

SECRETARUL COMISIEI
DE ADMITERE
(gradul)

(numele, prenumele şi semnătura)
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Media
min.

Dosar special
fete
băieţi

NECLASIFICAT

Anexa nr. 6
la metodologia-cadru
-MODEL

-

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR..................... ..............................................
Data............................. .
CATALOGUL ADMITERII

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului
(cu iniţiala tatălui) *

NECLASIFICAT
Exemplarul nr. 1

Rezultatele
obţinute la probele de admitere
Notă test
MApN

Evaluare Naţională
Nota
matematică

Nota
română

Medie EN

Media
V-VIII

Media adm.
MEN

Media finală de
admitere

Rezultat
final**

PREŞEDINTELE COMISIEI
DE ADMITERE
(gradul)

(numele, prenum ele şi semnătura)

SECRETARUL COMISIEI
DE ADMITERE
(gradul)

(num ele , prenum ele şi semnătura)

Candidaţii se înscriu în ordine alfabetică
**"ADMIS", “NEADMIS", "RESPINS'. ..ELIMINAT”, „RETRAS”sau „REPREZENTAT"
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fost admis
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Anexa nr. 7
la metodologia-cadru
MODEL
ROMANIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR......
Data,

NECLASIFICAT
Exemplarul nr. 1

PROCES-VERBAL
eu concluzii privind desfăşurarea admiterii la

L DATE STATISTICE
- candidaţi înscrişi/prezentaţi la admitere;
- candidaţi declaraţi „ADMIS”, „RESPINS”, „ELIMINAT”, „RETRAS” sau
„NEPREZENTAT”, în etapa I, la probele eliminatorii;
- candidaţi declaraţi „ADMIS”, „NEADMIS”, „RESPINS”, „ELIMINAT”,
„RETRAS” sau „NEPREZENTAT”, în etapa a Il-a, la probele de verificare a cunoştinţelor, pe
categorii de participanţi;
- mediile maxime şi minime de admitere;
- numărul locurilor rămase neocupate,
II. REZULTATE OBŢINUTE
- aprecieri privind conţinutul subiectelor;
- aprecierea generală privind pregătirea candidaţilor;
- contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare a acestora;
- abateri săvârşite pe timpul admiterii şi măsurile luate.
III. PROPUNERI

PREŞEDINTELE COMISIEI
DE ADMITERE
(gradul)

(numele, prenum ele şi semnătura)

SECRETARUL COMISIEI
DE ADMITERE
(gradul)
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