Extras din: I.M. - 3/41
„NORME PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN

INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2010/2011”
Secţiunea 1
Admiterea în colegiile militare liceale
Etapa I
Art. 5. - (1) La prezentarea în vederea susţinerii probei eliminatorii de verificare a
cunoştinţelor, 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
a absolvit cursurile gimnaziale.
(2) Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea
din admitere a candidatului respectiv. În cazul descoperirii falsului după încheierea admiterii,
candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.
Art. 6. - (1) Pentru participarea la admitere, candidaţii achită, înainte de susţinerea
probei eliminatorii de verificare a cunoştinţelor, o taxă de înscriere, iar chitanţa primită se
predă la secretariatul comisiei, care o anexează la dosarul de candidat.
(2) Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere, candidaţii care dovedesc, cu acte, că
îndeplinesc 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 voluntari sau ai funcţionarilor
publici/salariaţilor civili contractuali ce îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Apărării
Naţionale;
d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale;
e) sunt copii ai celor care au fost răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din
Decembrie 1989;
f) sunt copii ai cadrelor militare în activitate sau ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari,
decedate/decedaţi în timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare,
accidente, catastrofe, a unor acte de devotament excepţional sau a unor misiuni în cadrul
forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;
g) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării
concursului de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin
deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere.

1

