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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Prezentul ghid al candidaţilor, la admiterea în Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”,  

s-a elaborat ca urmare a intrării în vigoare a Metodologiei –cadru privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul militar preuniversitar, nr. D.M.R.U. 4 din 29.01.2014. În structurarea 

acestuia, s-au avut în vedere următoarele elemente: 

a) numărul de locuri; 

b) probele de evaluare şi ponderea lor în media de admitere, detalii privind structura testelor 

şi modul de evaluare şi de notare, cel puţin un exemplu de variantă de test cu baremul de 

evaluare şi de notare aferent; 

c) tematica şi bibliografia; 

d) datele şi intervalele orare ale desfăşurării probelor de admitere şi ale altor activităţi legate 

de aceasta, în care sunt implicaţi candidaţii; 

e) informaţii privind posibilităţile de cazare şi de  hrănire şi costurile orientative; 

f) documente cu care se prezintă la sediul unităţii organizatoare; 

g) taxele care se percep şi categoriile de candidaţi scutiţi de plata taxelor; 

h) reguli de conduită; 

i) date de contact şi alte informaţii care se consideră a fi utile candidaţilor. 

 

Concursul de admitere în colegiul militar liceal se organizează şi se desfăşoară pe baza 

următoarelor acte normative: 

 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 10.01.2011, publicată în M.O. nr. 18 din 10.01.2011; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României; 

- Dispoziţia nr. D.M.R.U. 2 din 13.01.2014 pentru aprobarea graficului cadru privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2014-2015; 

- Dispoziţia nr. D.M.R.U. 4 din 29.01.2014 pentru aprobarea “I.M.-3 /55, Metodologia-cadru privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul militar preuniversitar în anul şcolar 2014-2015”; 

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4925/2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 

în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014- 2015; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”, ediţia 

2013; 

- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în Colegiul Militar Liceal 

„Dimitrie Cantemir”, sesiunea mai-iulie 2014. 
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Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară având la bază principiile legalităţii, 

obiectivităţii, relevanţei docimologice, răspunderii individuale şi colective şi egalităţii şanselor. 

Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, instituţie de prestigiu a învăţământului militar 

preuniversitar românesc, continuator al tradiţiilor Liceului Militar „Nicolae Filipescu” de la 

Mănăstirea Dealu, s-a afirmat de-a lungul anilor prin tradiţie, dăruire, prin unicitatea spiritului 

cantemirist, dezvoltând şi consolidând  personalităţi militare puternice. 

În anul şcolar 2014-2015, Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” are repartizate 120 de 

locuri, distribuite astfel: 100 de locuri pentru băieţi; 20 de locuri pentru fete. 

 

 

CAPITOLUL II 

PAŞI SPRE PROFESIA MILITARĂ 

PASUL  1  RECRUTAREA 

Dacă eşti hotărât şi chiar dacă nu eşti hotărât, încă, să urmezi cariera militară, vino la 

Biroul  informare-recrutare din judeţul tău (sau din sectorul în care locuieşti, dacă eşti din Bucureşti).  

Primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a lua o decizie bine fundamentată, este să TE 

INFORMEZI. Pune întrebări ofiţerului sau subofiţerului recrutor, citeşte materialele puse la 

dispoziţie, află tot ceea ce te interesează despre criteriile de recrutare şi întocmirea dosarului de 

candidat, despre probele de selecţie şi admitere. 

La rândul său, recrutorul îţi va pune întrebări pentru a vedea dacă îndeplineşti CRITERIILE 

DE RECRUTARE. Candidatul pentru colegiul militar liceal, trebuie să îndeplinească, cumulativ, 

următoarele criterii: 

1. Generale  

2. Specifice 

http://www.mapn.ro/recrutare/elevi.php 

 

1. Generale  

 

Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, 

candidatul care optează pentru profesia de militar în activitate ori pentru a urma cursurile 

unei unităţi de învăţământ liceal militar sunt următoarele: 

a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data 

începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare; 

b) să fie declarat „apt medical”; 

c) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşită cu intenţie, care l-ar face 

incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile 

unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea; 

http://www.mapn.ro/recrutare/elevi.php
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d) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să 

se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în 

programul de formare/instruire, va renunţa la această calitate; 

e) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al 

unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei 

militare; 

f) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de 

păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei 

militare; 

g) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor 

organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze 

în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de 

formare sau de instruire, va renunţa la această calitate; 

h) pentru candidate - să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe 

parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate. 

2.   Specifice 

Candidaţii pentru unităţile de învăţământ liceal militar trebuie să îndeplinească,   

                   cumulativ, următoarele criterii specifice: 

               a) să aibă vârsta de cel mult 16 ani, împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere; 

       b) să fie  absolvenţi ai învăţământului secundar inferior - ciclul gimnazial şi să fi promovat          

        evaluarea/testele naţionale, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării   

        evaluării/testelor naţionale până la data concursului de admitere. 

 

Apoi, recrutorul te va CONSILIA şi ORIENTA. Este important să discuţi deschis cu 

recrutorul şi să păstrezi, în continuare, contactul cu acesta. El este consilierul tău în domeniul carierei 

militare. 

Dacă îndeplineşti criteriile generale şi specifice de recrutare şi te hotărăşti să îmbrăţişezi 

profesia militară, vei primi toate îndrumările de care ai nevoie pentru completarea DOSARULUI DE 

CANDIDAT, cu documentele necesare. În primul rând, trebuie să efectuezi VIZITA MEDICALĂ.  

Apoi, trebuie să adaugi, în dosar, copii ale actelor de identitate şi de studii. De asemenea, vei  

completa câteva documente – tip. Tot ce mai ai de făcut este să completezi cererea de înscriere pentru 

Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” Breaza. 

Cât mai curând posibil, recrutorul te va planifica pentru pasul  următor - susţinerea probelor de 

selecţie la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza. Între timp, nu ezita să te pregăteşti. 

Antrenamentele fizice şi exerciţiile  de perspicacitate şi de comunicare îţi vor fi de folos. 

Şi … nu uita…  

Tu vrei altceva. Noi avem soluţia. 

Tu vrei mai mult. Noi avem mijloacele. 

Tu vrei să dureze. Noi îţi oferim primul contract…. 

Şi următoarele. 
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PASUL  2 SELECŢIA 

În această fază, ne vom convinge, împreună, dacă vei face faţă cu succes perioadei de 

instrucţie /formare profesională, exigenţelor impuse de exercitarea primei funcţii şi solicitărilor 

mediului militar, în general. Cu alte cuvinte, vom afla dacă ai potenţialul aptitudinal - motivaţional 

minim necesar pentru profesia militară. Pentru aceasta, trebuie să te prezinţi la Centrul Zonal 

de  Selecţie şi Orientare Breaza, la data la care ai fost planificat şi pe care ţi-a comunicat-o 

recrutorul.  Durata selecţiei este de 24 de ore. Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe cu 

caracter eliminatoriu imediat: 

 

-       PROBE PSIHOLOGICE: test de inteligenţă care evaluează gândirea logică, raţionamentul, 

capacitatea de a lucra contra timp, memoria, abilităţile numerice şi vederea în spaţiu, vocabularul, 

etc.; chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice 

mediului militar; test situaţional. 

 

-         PROBE FIZICE, care constau în parcurgerea unui traseu utilitar-aplicativ şi a unei probe de 

rezistenţă. Mai multe detalii referitoare la această probă, obţineţi accesând următorul link:  

http://www.mapn.ro/recrutare/informatii_utile/2012/clm/probe_fizice_cml_2012.doc 

 

-       INTERVIUL DE EVALUARE FINALĂ, care vizează capacitatea de exprimare, depistarea 

defectelor de vorbire, motivaţia, etc. 

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu imediat. Rezultatul după fiecare probă este "Admis" 

sau "Respins". 

 

   Înainte de a te prezenta pentru susţinerea probelor de selecţie, ai grijă să fii bine odihnit şi în 

perfectă stare de sănătate. Dacă nu te simţi în deplină formă fizică şi psihică, declară acest lucru 

înainte de începerea selecţiei. Pentru motive bine întemeiate, poţi solicita şefului Centrului Zonal de 

Selecţie şi Orientare neînceperea / întreruperea probelor de selecţie. Ulterior, nu vor fi admise, în 

nicio situaţie, cererile de repetare a selecţiei. În cazuri excepţionale, dar numai înainte de a fi susţinut, 

deja, integral sau parţial, probele de selecţie, poţi solicita Biroului informare-recrutare replanificarea 

la selecţie, pentru motive bine întemeiate (medicale, familiale etc.). Prezentarea la centrul zonal de 

selecţie şi orientare se face până la ora 18.00, cu o zi înaintea celei în care ai fost planificat pentru 

susţinerea probelor de selecţie. Ţi se asigură cazare gratuită, iar masa este contra cost. Programul 

zilnic este riguros planificat şi obligatoriu pentru toţi candidaţii. 

 

Trebuie să ai asupra ta: cartea de identitate sau certificatul de naştere (pentru candidaţii care 

nu au împlinit 14 ani), în original, materiale de igienă individuală, echipament sportiv, instrumente de  

scris (pix cu pastă /stilou cu cerneală - albastră), contravaloarea hranei. Pentru detalii, nu ezita să pui 

întrebări recrutorului care te va anunţa în legătură cu data prezentării la selecţie. 

  Selecţia pentru profesia militară vizează potenţialul aptitudinal al candidaţilor. Noi căutăm 

tineri şi tinere hotărâţi să reuşească. Nu trebuie să fii sportiv de performanţă sau să frecventezi regulat 

sălile de fitness, dar trebuie să ai o bună formă fizică şi psihică. 

http://www.mapn.ro/recrutare/informatii_utile/2012/clm/probe_fizice_cml_2012.doc
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Atâta timp cât te pregăteşti puţin înainte de a te prezenta la selecţie, vei fi capabil(ă) să atingi 

uşor standardele minime. 

Pentru probele psihologice te poţi antrena parcurgând teste de inteligenţă şi perspicacitate pe 

care le găseşti în orice librărie. În timpul probelor trebuie să fii calm şi atent. Implică-te în rezolvarea 

sarcinilor, pe parcursul testului situaţional, fii sincer şi rapid în timpul completării chestionarului de 

personalitate şi dă dovadă de sinceritate, spontaneitate, convingere şi echilibru atunci când participi la 

interviul de evaluare finală. 

Timpul alocat pregătirii pentru probele sportive depinde de cât de mult sport ai făcut pe 

timpul orelor de educaţie fizică din şcoală şi de stilul tău de viaţă. Pentru a reuşi la aceste probe 

trebuie să-ţi dezvolţi forţa, echilibrul, viteza, rezistenţa, îndemânarea şi coordonarea motorie. Un 

minim de antrenament este nu doar binevenit, dar şi necesar. 

Încearcă următoarele exerciţii: deplasare în echilibru, deplasare târâş, săritură peste semne (ca 

la şotron), săritură peste obstacol, peste ladă, săritură în lungime, de pe loc, ridicare şi transport de 

greutăţi, tracţiuni - pentru băieţi sau flotări - pentru fete, aruncarea mingilor la ţintă, alergare de viteză 

şi de rezistenţă. 

Nu începe să te antrenezi fără o minimă încălzire de 10 minute, care să cuprindă rotaţii ale 

umerilor şi şoldurilor, întinderi uşoare ale braţelor, picioarelor şi trunchiului, paşi de alergare. Primele 

antrenamente vor dura 20 - 30 de minute, apoi poţi creşte progresiv durata acestora. Te poţi antrena în 

sala şcolii în care înveţi sau acasă, în orice parte a zilei, dar niciodată după ce ai mâncat. Cel mai bine 

este să ai un partener atunci când exersezi. Odihneşte-te suficient, fii atent(ă) la ce mănânci şi bei. 

PASUL 3 –ADMITERE…. START! 
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CAPITOLUL III 

CONCURSUL DE ADMITERE ÎN COLEGIUL MILITAR LICEAL  

“DIMITRIE CANTEMIR” 

 

   
 

III.1. Datele şi intervalele orare ale desfăşurării probelor de admitere şi ale altor 

activităţi legate de aceasta, în care sunt implicaţi candidaţii. Documentele cu care candidaţii se 

prezintă la sediul unităţii organizatoare 

 

Graficul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul militar 

preuniversitar, în anul şcolar 2014-2015, conform dispoziţiei  nr. D.M.R.U 2 din 13.01.2014: 

 

- Aprobarea documentelor de admitere (inclusiv a metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere în Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” Sesiunea MAI-IULIE 2014), 

în consiliul de administraţie:                                                                februarie 2014 ; 

-  Prezentarea candidaţilor pentru admitere:                                          29.05.2014, până la ora 18.00; 

-  Organizarea candidaţilor pe subunităţi:                                              29.05.2014, ora  18.15; 

-  Instructajul candidaţilor:                                                                     29.05.2014, ora 18.30; 

-  Accesul candidaţilor în sălile de concurs:                                           30.05.2014, ora 08.30; 

-  Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor:              30.05.2014, între orele 09.00 – 12.00; 

 -  Corectarea lucrărilor:                                                               30.05.2014, între orele 12.00 – 14.00; 

-  Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor:      30.05.2014, până la ora 17.00; 

 -  Ridicarea anexei la fişa de înscriere:                                                30.05.2014, după ora 17.00; 

  - Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia judeţeană a listei candidaţilor admişi la 

testul grilă:                                                                                          02.06.2014, până la ora 14.00; 

 

 - Prezentarea candidaţilor în colegiu cu fişa de înscriere şi foaia matricolă pentru clasificarea finală:                                                                                 

                                                                                                                 06.07.2014, până la ora 10.00;  

    

 - Calcularea mediilor finale de admitere şi afişarea rezultatelor: 

                                                                                                               06.07.2014, până la ora 16.00; 
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-  Ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi NEADMIS: 

                                                                                                     06.07.2014, după afişarea rezultatelor; 

   - Transmiterea, în format electronic şi în scris, la comisiile de admitere judeţene, a listei finale  

candidaţilor declaraţi ADMIS:                                                                                              07.07.2014;  

 

 

Candidaţii declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare  

se vor prezenta, în Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”, pe data de 29.05.2014, până la ora 

18.00.  

În data de 29.05.2014, la ora 10.00, secretarul comisiei afişează tabelul nominal cu tinerii 

selecţionaţi pentru concursul de admitere în Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”. 

La prezentare, candidatul depune la secretariatul comisiei de admitere, prin comandantul 

plutonului din care face parte, chitanţa privind achitarea taxei de înscriere şi anexa la fişa de înscriere, 

în original, eliberată de unitatea şcolară la care a absolvit cursurile gimnaziale. 

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

concursul de admitere a candidatului respectiv. Tinerilor, li se eliberează, prin grija comandanţilor de 

subunităţi, “legitimaţia de candidat”, care, împreună cu cartea de identitate sau certificatul de naştere, 

sunt documentele care permit accesul în colegiu şi în sala de concurs. 

Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor va avea loc în data de 30.05.2014, între 

orele 09.00 – 12.00 

În această zi, între orele 07.45-08.15, pe platou, candidaţii sunt repartizaţi, pe sălile de concurs 

şi sunt verificaţi să aibă asupra lor documentele de identitate (cartea de identitate sau certificatul de 

naştere şi legitimaţia de concurs) şi instrumentele de scris (obligatoriu pix sau stilou cu cerneală 

albastră). 

Între orele 08.30-08.45, candidaţii intră în sălile de concurs, ocupând locurile la mesele unde 

îşi identifică legitimaţia de concurs corespondentă, lipită (în cadrul sectorului respectiv). 

 La ora 09.00 are loc deschiderea plicului cu subiectele, iar candidaţii care nu se află în sală în 

acel moment pierd dreptul de a  mai susţine proba respectivă. Candidaţii care, din motive personale, 

nu vor să continue proba, pot să părăsească sala după 60 de minute, predând sub semnătură lucrarea, 

responsabilului de sală. Candidaţii care, pe timpul desfăşurării concursului de admitere, comit abateri 

disciplinare, sunt eliminaţi. Orice încercare de fraudă, dovedită pe timpul desfăşurării probelor, atrage 

după sine eliminarea din concurs a candidaţilor în cauză. 

 

III. 2 – Probele de evaluare şi ponderea lor în media de admitere 

 

Admiterea elevilor în învăţământul militar liceal cuprinde: 

 

a) Susţinerea unei probe eliminatorii cu durata de 3 ore, care constă într-un test grilă de 

evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. 

Evaluarea competenţelor se realizează conform standardelor naţionale de evaluare şi se 

bazează pe competenţele dobândite în cadrul ciclului gimnazial. Sunt declaraţi “ADMIS” la 

proba eliminatorie candidaţii care obţin cel puţin nota 6,00; 
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b) Susţinerea probelor de evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a, conform 

reglementărilor în vigoare emise în acest sens de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

c) Clasificarea în limita numărului de locuri aprobat, în ordinea strict descrescătoare a mediilor 

finale de admitere, calculate astfel: 

MFA = (NT+MA):2 

 

unde: 

MFA = media finală de admitere 

NT = nota obţinută la testul grilă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura 

română şi Matematică, menţionat la litera a); 

MA = media de admitere, prin repartizare computerizată, în învăţământul liceal de stat, 

calculată ca medie ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională şi media 

generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, potrivit formulei stabilite de Ministerul 

Educaţiei Naţionale. Conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4925/2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru 

anul şcolar 2014-2015, formula de calcul a mediei de admitere (MA) este  

MA =(ABS+3EN):4, unde: ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

EN= media generală obţinută la –Evaluarea Naţională. 

 

 

Sunt declaraţi “ADMIS” în colegiul militar liceal, candidaţii ale căror medii finale de admitere se  

situează, în urma ierarhizării, în limita numărului de locuri aprobat. (100 locuri pentru băieţi; 20 locuri 

pentru fete). 

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 din clasa a VIII-a; 

c)  media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

d) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul  Evaluării Naţionale; 

e) nota obţinută la proba de matematică din cadrul  Evaluării Naţionale. 

În cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile finale de admitere, precum şi 

toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi “ADMIS” în 

colegiul militar liceal. 
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III 3.  Tematica şi bibliografia. Detalii privind structura testelor şi modul de evaluare şi 

de notare. Prezentarea unui exemplu de variantă de test cu baremul de notare şi 

evaluare aferent 

 

Tematica şi bibliografia testului de verificare pentru admiterea în colegiul militar liceal este 

întocmită conform reglementărilor în vigoare, emise în acest sens, prin Ordinului ministrului 

educaţiei naţionale, nr. 4925/2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2014-2015. Astfel, testul este conceput drept o evaluare sumativă a 

competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial, la disciplinele Limba şi literatura 

română şi matematică. 

Testul de verificare pentru admiterea în colegiul militar liceal se elaborează în 5 variante şi  

conţine 18 itemi, din care 8 pentru Limba şi literatura română şi 10 pentru Matematică.  

 

Itemii se elaborează cu respectarea următoarelor cerinţe: 

 

a) Să fie de tip “alegere multiplă”, în care numai una dintre variantele de răspuns este 

corectă; 

b) Să fie formulaţi clar, precis şi în strictă concordanţă cu conţinuturile programelor pentru 

Evaluarea Naţională la disciplinele Limba şi literatura română şi matematică, valabile în 

anul şcolar curent; 

c) Să fie de dificultate medie şi peste medie; 

d) Să nu conţină întrebări ambigue, capcană sau fără soluţii; 

Variantele de test se elaborează cu respectarea  următoarele cerinţe; 

a) Să permită rezolvarea în 3 ore; 

b) Să conţină itemi distribuiţi în mod echilibrat din punct de vedere al conţinutului 

programelor. 

Variantele de test şi baremele de corectare şi notare se elaborează de către o comisie formată 

din cadre didactice de specialitate din colegiile militare liceale şi din specialişti din cadrul 

ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul unei convocări organizate de Direcţia management resurse 

umane. 

Varianta de test care se administrează candidaţilor se alege prin tragere la sorţi, în cadrul unei 

comisii constituite la Direcţia management resurse umane, în dimineaţa zilei de susţinere a probei, la 

ora 08.00, iar numărul variantei se transmite, prin fax, la colegiile militare liceale. 

Varianta de test se multiplică, în condiţii de securitate, într-un număr de copii egal cu numărul 

de candidaţi prezenţi şi se distribuie supraveghetorilor de sală în plicuri sigilate. 

Plicul cu baremul de corectare şi notare se deschide de reprezentantul Direcţia management 

resurse umane cu 15 minute înainte de terminarea timpului alocat susţinerii probei, se multiplică, iar 

copiile se introduce în plicuri care se sigilează şi se distribuie corectorilor. 
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Notarea răspunsurilor se efectuează astfel: 

a) Pentru răspunsul corect de la fiecare item, se acordă 0,5 puncte. Punctajul maxim este de 9 

puncte, la care se adaugă un punct din oficiu, după care punctele se transform în note 

echivalente; 

b) Răspunsurile greşite, parţial corecte sau incomplete, nu se punctează. 

c) Verificarea şi evaluarea lucrărilor scrise se efectuează, pe baza grilei de corectare, de către doi 

evaluatori, în prezenţa candidatului şi a unui număr de doi martori. Evaluatorul şef înscrie pe 

coala tipizată punctele corespunzătoare răspunsurilor corecte în coloana “Punctaj”, atât la 

Limba şi literatura Română, cât şi la Matematică, şi totalul de puncte pe disciplina respectivă, 

răspunzând prin semnătura dată pe lucrare, de corectitudinea verificării şi evaluării acesteia. 

Celălalt evaluator verifică corectitudinea datelor înscrise pe foaia de concurs şi certifică 

această verificare prin semnătură. 

Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor: 30.05.2014,  până la ora 17.00. 

Eventualele contestaţii se depun şi se soluţionează conform procedurii prevăzute în metodologia 

privind desfăşurarea şi organizarea concursului de admitere în Colegiul militar Liceal „Dimitrie 

Cantemir”. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa instituţiei organizatoare, iar 

decizia acesteia este definitivă. 

     Candidaţii declaraţi “NEADMIS”, “RESPINS”, “RETRAS” sau “ELIMINAT” , 

„NEPREZENTAT”, primesc înapoi actele de studii în original, la cerere, copia legalizată după 

certificatul de naştere şi fişa medicală (dosarele cu piesele rămase se trimit birourilor/oficiilor 

informare-recrutare). 

După încheierea Evaluării Naţionale, candidaţii care au fost declaraţi “ADMIS” la proba 

eliminatorie se prezintă la colegiul militar liceal, cu fişele de înscriere în original, la data prevăzută în 

graficul-cadru al desfăşurării admiterii. 06.07.2014, până la ora 10.00. 

 Rezultatele finale se fac publice prin afişarea la loc vizibil la sediul instituţiei de învăţământ şi 

postarea pe site, până la termenul prevăzut în graficul-cadru al desfăşurării admiterii. 06.07.2014, 

până la ora 16.00.  

 

 

 

● exemplu de variantă de test cu baremul de evaluare şi de notare aferent 
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CAPITOLUL IV  

PROBLEME ADMINISTRATIVE 

 

 

IV. 1 – Informaţii privind posibilităţile de cazare şi de hrănire şi costurile orientative 

 

COLEGIUL NU POATE ASIGURA CAZAREA ŞI HRĂNIREA CANDIDAŢILOR . 

IV. 2 – Taxele care se percep şi categoriile de candidaţi scutiţi de plata taxelor 

 

Taxa de înscriere = 10 LEI 

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, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau ai 

funcţionarilor publici/salariaţilor civili contractuali care îşi desfăşoară activitatea în 

Ministerul Apărării Naţionale sau în instituţii ale sistemului de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională; 

d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale; 

e) sunt copii ai cadrelor militare în activitate, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 

sau ai funcţionarilor publici/salariaţilor civili contractuali decedate/decedaţi în 

timpul şi/sau din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente,  
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catastrofe,  a unor acte de devotament excepţional sau a unor misiuni în teatrele de 

operaţii, în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în 

scopuri umanitare; 

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. 

 

 Preşedintele comisiei asigură instruirea candidaţilor cu privire la: 

- graficul desfăşurării concursului; 

- modul de desfăşurare şi apreciere a testului grilă de verificare a cunoştinţelor; 

- regulile de comportament ale candidaţilor pe timpul concursului; 

- programul orar. 

 

 

 

CAPITOLUL V  

 REGULI DE CONDUITĂ ALE CANDIDAŢILOR 

 

 

Pe întreaga durată a desfăşurării concursului de admitere candidaţii sunt invitaţi să aibă în 

vedere respectarea următoarele REGULI DE COMPORTAMENT: 

- încadrarea strictă în programul orar stabilit; 

- păstrarea ordinii şi curăţeniei în colegiu, la locurile de cazare şi hrănire; 

- manifestarea unei atitudini corecte şi civilizate în relaţiile cu personalul 

instituţiei şi colegii de concurs; 

- grijă sporită faţă de bunurile materiale care le sunt puse la dispoziţie; 

- executarea întocmai a precizărilor membrilor comisiei de admitere şi ale 

comandanţilor de subunităţi. 

Pe perioada în care se află în incinta colegiului, CANDIDAŢILOR LE SUNT INTERZISE: 

- introducerea şi consumul de băuturi alcoolice, droguri şi substanţe interzise; 

- fumatul; 

- comercializarea de bunuri; 

- lovirea cu intenţie a celorlalţi candidaţi; 

- folosirea aparatelor de pe baza sportivă; 

- părăsirea colegiului fără aprobarea comandantului de subunitate; 

- scăldatul în lacurile din incintă sau râurile din apropiere. 

 

● Nerespectarea uneia din regulile menţionate atrage eliminarea candidatului în cauză din concurs; 

● Pagubele produse din vina candidaţilor vor fi suportate de către aceştia. 

 




