
PRECIZĂRI ADMITERECOLEGII MILITARE2022

1. Admiterea în colegiile naționale militare, pentru anul scolar 2022 – 2023, se desfașoară
(conform Metodologiei D.G.M.R.U.3/2021 şi Calendarului admiterii DGMRU 22/2021, documente
atașate prezentului email) în două etape: suţinerea unui test de verificare a cunoştintelor (27.05.2022)
şi repartizarea computerizată prin aplicația Ministerului Educației (ADLIC), în ordine strict
descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere, în
limita numărului de locuri aprobate pentru aceste unități de învățământ (04.07.2022).

2. În data de 30.06.2022, fișa de înscriere specifică colegiilor naționale militare a fiecărui
candidat se trimite pe email pentru verificarea informațiilor de către candidat și părintele/tutorele/
reprezentantul legal al acestuia, care vor valida corectitudinea datelor cuprinse în fișă, prin
semnarea acesteia și trimiterea ei pe email (scanată/fotografiată cu telefonul) pe aceeași adresă de
email de la care au primit-o.

ATENȚIE!!! În cazul în care fișa nu este trimisă înapoi în termenul prevăzut, candidatul se
consideră ,,ELIMINAT” și este exclus din procesul de repartiție computerizată pentru colegiile naționale
militare.

3. În data de 04.07.2022 se vor afișa rezultatele preliminare la sediul şi pe site-ul colegiilor
naționale militare, precum şi pe www.edu.ro.

4. În perioada 04.07.2022 – 05.07.2022, până la ora 16.00, candidații care sunt declarați
,,ADMIS” în învățământul liceal militar confirmă locul ocupat prin transmiterea pe adresa de email
a colegiului a ,,Cererii de înscriere în colegiu” (document atașat prezentului email).

ATENȚIE!!! În cazul în care ,,Cererea de înscriere în colegiu”, nu este trimisă înapoi în
termenul prevăzut, candidatul se consideră ,,ELIMINAT” și este exclus din procesul de repartiție
computerizată pentru colegiile naționale militare.

5. În zilele de 04.07.2022 și 05.07.2022 (până la ora 16.00), candidatii declarați ,,ADMIS”
care vor să renunțe la locul obținut, vor transmite pe adresa de email a colegiului ,,Cererea de
renunțarea la locul obținut în învățământul liceal militar” (document atașat prezentului email).

6. În data de 06.07.2022, între orele 08.00 și 12.00, se vor completa locurile rămase libere
datorită renunțării la locul obținut, cu candidaţi declaraţi NEADMIS în urma repartizării computerizate,
în ordine strict descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa
de înscriere.

7. În data de 06.07.2022, după ora 15.00, se vor afișa rezultatele finale privind admiterea în
învățământul liceal militar, pe site-ul www.admitere.edu.ro, precum şi la sediul şi pe site-ul colegiilor
naționale militare.

ATENȚIE!!!Candidații care nu transmit, în termen, validarea Fișei de înscriere în învățământul liceal
militar, Cerereade înscriere în colegiu sau Cerereade renunțare la locul obținut sunt declarați
,,ELIMINAT”.

8. Candidații declarați ,,NEADMIS”, ,,RESPINS”, ,,RETRAS” sau ,,ELIMINAT”sunt
obligați să se înscrie în procesul de repartiție computerizată în învățământul liceal civil.

ATENȚIE!!!Candidații care nu au posibilitatea de a transmite formularele menţionate în format scanat,
le pot depune personal la sediile colegiilor naţionale militare.

http://www.admitere.edu.ro

