ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”

NECLASIFICAT
Exemplar unic

GHIDUL CANDIDATULUI LA ADMITERE
ÎN COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”,
ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2018-2019

ALBA IULIA
2018

NECLASIFICAT

CUPRINS

I. NUMĂRUL DE LOCURI................................................................................................................ 3
II. PROBELE DE EVALUARE .......................................................................................................... 3
III. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 6
IV. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR ................................................................................................... 6
V. DOCUMENTELE CARE SE PREZINTĂ LA SEDIUL COLEGIULUI ...................................... 8
VI. REGULI DE CONDUITĂ ÎN INCINTA COLEGIULUI NAŢIONAL MILITAR „MIHAI
VITEAZUL” ........................................................................................................................................ 9
DATE DE CONTACT .................................................................................................................... ..10

NECLASIFICAT
2 din 10

NECLASIFICAT

I. NUMĂRUL DE LOCURI
Total
120 fete şi băieţi

II. PROBELE DE EVALUARE ŞI PONDEREA LOR ÎN MEDIA DE ADMITERE
Procedura de selecţie şi repartizare în Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” se bazează
pe rezultatele evaluării competenţelor dobândite în cadrul ciclului gimnazial. Evaluarea
competenţelor se realizează conform standardelor naţionale de evaluare.
În perioada prevăzută pentru probele de aptitudini în Calendarul admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4794/2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2018-2019, candidaţii declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie
şi orientare susţin o probă eliminatorie sub forma unui test grilă la disciplinele limba şi literatura
română şi matematică, cu durata de 3 ore.
La admitere nu pot participa absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare care au fost
înmatriculaţi într-o altă unitate de învăţământ liceal sau profesional din sistemul naţional de
învăţământ, care s-au retras, au întrerupt studiile sau au fost declaraţi repetenţi.
La admitere pot participa şi candidaţi proveniţi din instituţiile / unităţile de învăţământ
militar din spaţiul euroatlantic.
Admiterea se desfăşoară în două etape:
a) etapa I: susţinerea unui test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinelor Limba şi
literatura română şi Matematică.
(1) Testul de verificare pentru admiterea în colegiile naţionale militare se desfăşoară
la data prevăzută de Calendarul admiterii.
(2) Testul conţine 30 de itemi, din care 10 pentru Limba şi literatura română, 10
pentru Geometrie şi 10 pentru Algebră.
(3) În 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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c) răspunsurile greşite, parţial corecte sau incomplete nu vor fi punctate.
Candidaţii care au obţinut la test mai puţin de nota 6,00 sunt declaraţi „RESPINS”.
b) etapa a II-a: ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiile naţionale militare.
(1) Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la test şi au participat la Evaluarea
Naţională, sunt ierarhizaţi în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale de admitere, în limita
numărului de locuri aprobate pentru Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”.
(2) Media finală de admitere se calculează astfel:
MFA = (MA +NT) : 2
unde:
MFA = media finală de admitere;
MA = media de admitere, calculată potrivit formulei stabilită de Ministerul Educaţiei
Naţionale, (conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4794/2017 privind
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul 2018-2019, formula
de calcul a mediei de admitere (MA) este MA=0,2xABS+0,8xEN, unde: ABS = media generală de
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională);
NT = nota obţinută la testul de tip grilă de evaluare a cunoştinţelor;
(1) 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;
e) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.
(2) În cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile finale de admitere,
precum şi toate mediile menţionate la alin. (1) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi
„ADMIS” în colegiul naţional militar pentru care au optat, cu suplimentarea numărului de locuri.
(3) Candidaţii care au fost declaraţi ”ADMIS” la test se vor prezenta la colegiul naţional
militar cu fişele de înscriere în original, la data prevăzută în calendarul admiterii.
Candidaţilor care nu sunt admişi în colegiul naţional militar li se înapoiază dosarele pentru
a participa la repartizarea computerizată organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale.
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III. STRUCTURA TESTELOR
Art. 6 – Variante de test grilă se regăsesc pe site-ul Colegiului Naţional Militar „Mihai
Viteazul” la următoarea adresă: http://www.colmil-mv.ro/admitere
La predarea testului grilă de verificare a cunoştinţelor candidatul se asigură că au fost
completate răspunsurile conform modelului de mai jos:
-

Model de răspuns:

-

Nr.
a
b
c
d
1
O
Semnul X arată că răspunsurile a, b, c, sunt considerate greşite, iar 0 arată că răspunsul d
este corect.

-

Dacă un candidat bifează mai multe răspunsuri ca fiind corecte la aceeaşi întrebare,
punctajul pentru acea întrebare se anulează.

-

Nu se admit ştersături sau modificări pe foaia cu răspunsuri. În situaţia în care doreşte să
transcrie rezultatele consemnate greşit pe foaia pentru răspunsuri, fără să depăşească timpul
stabilit, candidatul cere încă o foaie pentru răspunsuri. Acest lucru va fi consemnat de către
supraveghetori în tabelul nominal de predare/ primire a lucrărilor scrise. La predarea
lucrărilor supraveghetorii/ evaluatorii nu vor primi foi de răspuns cu ştersături sau
modificări.

-

Candidaţii au acces în sălile de susţinere a concursului înainte cu 60 de minute de
deschiderea plicului cu subiecte, dar nu cu mai puţin de 30 de minute. Candidaţii care nu se
află în sălile de susţinere a concursului în momentul deschiderii plicurilor cu subiectele de
concurs pierd dreptul de participare la admitere. Pentru cazuri excepţionale (necesităţi
fiziologice etc.), candidaţii pot părăsi temporar sala de concurs, însoţiţi în permanenţă de
către un supraveghetor.

-

La expirarea timpului de examen se va începe evaluarea lucrărilor de către
supraveghetori/evaluatori, care se va realiza în prezenţa candidatului şi a cel puţin doi
martori dintre ceilalţi candidaţi. Ultimii trei candidaţi rămân în sector până la evaluarea
ultimei lucrări.

-

Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se efectuează de cadrele evaluatoare, prin aplicarea
grilei pe foaia cu răspunsuri.

-

Fiecare răspuns corect va fi notat cu 0,3 puncte. Punctajul maxim este de 9 puncte,
echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Nota minimă de promovare a
testului este 6.00.

-

Punctajul obţinut pe baza baremului şi nota corespunzătoare acestui punctaj se înregistrează
pe foaia de examen, în rubrica prevăzută special în acest scop şi va fi semnat de fiecare
evaluator, de candidat şi de doi martori, dintre ceilalţi candidaţi.
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-

Baremul de evaluare va fi afişat la avizierul unităţii de învăţământ după încheierea probei
scrise.

III. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PROBE DE CONCURS: Limba şi literatura română şi Matematică
TEMATICA:
a. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - conţinuturile programei şcolare de Limba
şi literatura română aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru examenul de
evaluare naţională din anul şcolar 2017-2018
b. MATEMATICĂ – conţinuturile programei şcolare de Matematică aprobată de
Ministerul Educaţiei Naţionale pentru examenul de evaluare naţională din anul şcolar
2017-2018

BIBLIOGRAFIA:
-

manualele şcolare valabile pentru concursul de admitere în colegiul militar sunt cele
elaborate conform programelor şcolare şi aprobate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru examenul de evaluare naţională din anul şcolar 2017-2018
IV. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR

- Primirea candidaţilor – Sala de sport

- 17.05.2018

orele

08.00 – 18.00

- Cazare, organizare pe subunităţi

- 17.05.2018

orele

16.00 – 18.00

- Adunarea pe platou – instructaj

- 17.05.2018

orele

18.00

- Identificarea sălilor de concurs

- 17.05.2018

orele

18.00 – 19.00

- Servirea mesei de seară

- 17.05.2018

orele

19.00 – 19.30

- Stingerea

- 17.05.2018

orele

22.00

- Deşteptarea

- 18.05.2018

orele

07.30

- Program de dimineaţă

- 18.05.2018

orele

07.30 – 07.40

- Masa de dimineaţă

- 18.05.2018

orele

07.40 – 08.00

- Acces în locurile de concurs

- 18.05.2018

orele

08.00-08.15
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- Verificarea documentelor candidaţilor

- 18.05.2018

orele

- 18.05.2018

orele 09.00 – 12.00

- Corectarea subiectelor în sala de concurs, în prezenţa
candidaţilor

- 18.05.2018

orele

12.30 – 14.30

- Servirea mesei de prânz

- 18.05.2018

orele

14.30 – 15.30

- Afişarea rezultatelor testului

- 18.05.2018

-

până la ora
16.00

- Ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi
„RESPINS”

- 18.05.2018

orele

16.00 – 19.00

Transmiterea, listei candidaţilor declaraţi „ADMIS”
- la testul grilă, în format electronic şi imprimat, la
comisiile de admitere judeţene

- 25.05.2018

-

până la ora
14.00

Transmiterea de către comisiile judeţene către
colegiile militare a listei elevilor corigenţi, repetenţi,
- cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin
activarea rapoartelor specifice în aplicaţia
informatică centralizată

- 11.06.2018

Actualizarea de către colegiile militare a listei
candidaţilor declaraţi admişi la testul grilă, prin
- eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, cu
situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea
rapoartelor specifice în aplicaţia informatică
centralizată

- 11.06.2018

Transmiterea de către comisiile judeţene către
colegiile militare a bazei de date judeţene cuprinzând
- mediile de admitere, prin confirmarea finalizării
operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică
centralizată

- 26.06.2018

-

până la ora
16.00

-

până la ora
16.00

-

Susţinerea testului grilă de verificare a
cunoştinţelor

Calcularea mediilor finale de admitere şi transmiterea
- listei candidaţilor declaraţi ADMIS, în format
- 26.062018
electronic şi imprimat, la comisiile judeţene
Validarea de către comisia de admitere judeţeană a
listei candidaţilor ADMIŞI în colegiile naţionale
- militare şi comunicarea rezultatelor în unitatea de
învăţământ respectivă, prin tipărire din aplicaţia
informatică centralizată

- 27.06.2018

- Afişarea rezultatelor finale

- 27.06.2018

- Ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi
„NEADMIS”

- 28.06.2018

Transmiterea, listei candidaţilor declaraţi „ADMIS”,
- în format electronic şi imprimat, la Centrul Naţional
de Admitere, prin confirmarea încheierii
operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică

- 28.06.2018
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centralizată

Prezentarea candidaţilor admişi şi a părinţilor /
- reprezentanţilor legali la sediul colegiilor militare cu
foaia matricolă şi fişa de înscriere

- 29.06.2018

- Transmiterea dosarelor candidaţilor declaraţi
„NEADMIS” către Birourile de Informare recrutare

- 03.07.2018

-

până la ora
14.00

Taxele de înscriere şi costurile pentru cazare şi hrănire la admitere în Colegiul
Naţional Militar „Mihai Viteazul” sunt următoarele:
- Taxă de înscriere

- 10 lei

- Cost / zi Cazare

-

- Cost / zi Hrănire

- 35 lei
(mic dejun -10 lei; prânz – 15 lei; cina -10 lei)

9 lei

Cheltuielile de cazare şi hrănire se actualizează prin grija unităţii de învăţământ.
Hrănirea se asigură de unitatea de învăţământ potrivit normelor legale în vigoare.

V. DOCUMENTELE CARE SE PREZINTĂ LA SEDIUL COLEGIULUI
La prezentarea în Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, în vederea susţinerii probei
eliminatorii de verificare a cunoştinţelor, candidaţii au asupra lor cartea de identitate sau certificatul
de naştere, dacă nu au împlinit vârsta de 14 ani, instrumente de scris şi bani pentru taxa de înscriere,
cazare, masă şi anexa la fişa de înscriere (pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă), eliberată de unitatea şcolară la care au
urmat cursurile gimnaziale, în original, care se depune la secretariatul comisiei de admitere pentru a
fi introdusă în dosarul de candidat.
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 de admitere, care o anexează la dosarul de candidat.
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 copiii sau plasamente familiale;
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c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau ai funcţionarilor
publici/ salariaţilor civili contractuali ce îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Apărării Naţionale
sau în celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale sau din celelalte structuri
ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
e) sunt copii ai cadrelor militare în activitate, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, sau ai
funcţionarilor publici cu statut special, ai personalului civil decedaţi , răniţi sau încadraţi în grad de
invaliditate, conform legii
f) 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.
g)

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.

VI. REGULI DE CONDUITĂ ÎN INCINTA
COLEGIULUI NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”
•

Toţi candidaţii trebuie să aibă în orice împrejurare o comportare civilizată, o ţinută decentă
şi îngrijită.

Candidaţilor li se interzice:
•

să părăsească incinta colegiului fără aprobare;

•

să deterioreze bunurile aparţinând colegiului militar;

•

să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

•

să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de personalul
colegiului şi colegi;

•

să încalce normele de ordine interioară referitoare la accesul limitat în unele spaţii sau
sectoare; să aducă şi să difuzeze în colegiu materiale care prin conţinutul lor atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, la bunele moravuri sau care
cultivă violenţa şi intoleranţa;

•

să lanseze anunţuri false privind securitatea instituţiei sau a altor obiective;

•

să deţină şi să introducă în incinta colegiului materiale sau instrumente care prin acţiunea lor
pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi sau a personalului colegiului;
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