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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul ghid al candidaţilor, elaborat pentru concursul de admitere în Colegiul 

Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, s-a elaborat, ca urmare a intrării în vigoare a I.M.-3/55, 

Metodologia–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. 

           Art. 2. Concursul de admitere în colegiul naţional militar se organizează şi se desfăşoară  

în baza următoarelor acte normative: 

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

 Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 

publicată în M.O. nr. 654 din 28 iulie 2006; 

 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. 1 din 28.01.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

unităţile de învăţământ militar preuniversitar, în anul şcolar 2015-2016; 

 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 MEN nr. 4432/ 29.08.2014, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2015-2016; 

 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional Militar  “Dimitrie 

Cantemir”, ediţia 2014; 

 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în Colegiul Naţional 

Militar  „Dimitrie Cantemir”, sesiunea mai-iulie 2015. 
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Art. 3. Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară având la bază principiile 

legalităţii, obiectivităţii, relevanţei docimologice, răspunderii individuale şi colective şi egalităţii 

şanselor. 

Art. 4. Colegiul Naţional Militar  „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. 

Art. 5. În anul şcolar 2015-2016, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” are 

repartizate 120 de locuri, distribuite astfel: 100 de locuri pentru băieţi; 20 de locuri pentru fete. 

 

 

CAPITOLUL II 

CONDIŢII DE RECRUTARE 

 

           Art. 6. 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 naţional militar, 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 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; 

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 pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

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, va 

renunţa la această calitate; 

 

 

http://www.mapn.ro/recrutare/elevi.php
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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-o astfel de situaţie, să se angajeze, în 

scris, că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, 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 colegiile naţionale militare,  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. 

 

Art. 7. 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. 

 

 

Art. 8. Întocmirea dosarului de candidat 

Dosarul de candidat se întocmeşte de către Biroul Informare-Recrutare.  

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.  

Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fişa de 

cunoaştere, fişa de examinare medicală - sunt asigurate de către birourile informare-recrutare. 

 

 

Art. 9. Desfăşurarea recrutării pentru candidaţii pentru colegiile naţionale militare 

Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale: 

-prezentarea ofertei profesionale/educaţionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităţilor de 

desfăşurare a recrutării şi selecţiei, a condiţiilor de admitere/angajare, de formare şi de exercitare a 

profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de 

comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a  

http://www.mapn.ro/recrutare/informatii_utile/2012/clm/dosar_cml_2012.doc
http://www.mapn.ro/recrutare/informatii_utile/2012/clm/cerere_inscriere_cml_2012.doc
http://www.mapn.ro/recrutare/informatii_utile/2012/clm/fisa_cunost_cm_2012l.doc
http://www.mapn.ro/recrutare/informatii_utile/2012/clm/fisa_cunost_cm_2012l.doc
http://www.mapn.ro/recrutare/informatii_utile/2012/clm/fisa_med_cml_2012.doc
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profesiei militare în mediul civil şi militar; 

-completarea fişei de contact de către recrutor; 

-punerea la dispoziţia candidatului a materialelor de informare disponibile; 

-consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, şi orientarea profesională în funcţie de 

preocupările, înclinaţiile candidatului şi de oferta armatei pe arme sau servicii şi specialităţi militare; 

-punerea la dispoziţia candidatului a fişei de examinare medicală şi îndrumarea acestuia privind 

modalitatea de efectuare a vizitei medicale; 

-completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor 

de recrutare şi verificarea acestor documente; 

-desfăşurarea interviului de cunoaştere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de 

recrutare şi existenţa tuturor documentelor, se fac recomandări şi se completează, de către recrutor, 

fişa de cunoaştere, iar de către candidat, cererea de înscriere la instituţia de învăţământ militar pentru 

care optează; 

-luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fişa de cunoaştere şi în fişa de contact; 

-programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei, în cazul în care a fost declarat "Recrutat"; 

-informarea candidatului planificat pentru selecţie, privind desfăşurarea probelor la care urmează să 

participe şi conţinutul acestora. 

În funcţie de parcurgerea etapelor, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una 

dintre următoarele situaţii, care se consemnează în fişa de contact: 

-contact iniţial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare şi se află în una din următoarele 

situaţii: nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii generale şi/sau specifice pentru categoria de 

personal/instituţia de învăţământ militar; îndeplineşte criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute 

locuri/posturi pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar; a întrerupt procesul de 

recrutare din motive personale;   

-recrutat - candidatul îndeplineşte toate criteriile generale şi specifice de recrutare pentru categoria de 

personal/instituţia militară de învăţământ militar pentru care a completat cererea de înscriere, ca 

primă opţiune, şi pentru care sunt prevăzute locuri/posture. 

După ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor se trimit de către birourile informare-

recrutare la centrele zonale de selecţie şi orientare din Alba-Iulia, Breaza şi Câmpulung-

Moldovenesc. 

Candidaţii care au dosarul de candidat finalizat sunt planificaţi pentru susţinerea probelor/testelor de 

selecţie în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, respectând următoarea procedură:  

-birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecţie şi orientare, planificarea 

candidaţilor pe serii/perioade/categorii de candidaţi, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea începerii 

activităţii de selecţie, pentru fiecare serie de admitere; 

-birourile informare-recrutare contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la selecţie, 

solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecţie şi 

orientare la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie să 

aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie; 

-candidaţii care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecţie, îşi declară 

indisponibilitatea temporară, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opţiunii lor. În 

cazul în care planificarea s-a făcut nominal, de către centrul zonal de selecţie şi orientare, completarea 

locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanţii acestuia; 

-candidaţii neprezentaţi la selecţie la data la care au fost planificaţi se replanifică pentru o altă dată, 

dacă se prezintă la biroul informare-recrutare şi îşi exprimă, în continuare, dorinţa de a participa la 

selecţie;  

-cu cel puţin 3 zile de la data care li s-a comunicat planificarea candidaţilor la selecţie, birourile 

informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare, telefonic sau prin adresă/fax, 

lista nominală a candidaţilor care vor participa la selecţie, pe categorii de candidaţi; 

-birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe de participare la selecţie. 
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Art. 10. SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE 

Candidaţii sunt luaţi în evidenţa centrelor zonale de selecţie pe baza informaţiilor din dosarul de 

candidat. 

Centrele zonale de selecţie şi orientare planifică participarea la selecţie a candidaţilor recrutaţi, astfel 

încât să asigure anunţarea şi prezentarea acestora în timp util şi încadrarea activităţii de selecţie în 

termenele stabilite. 

Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură 

dată la procesul de selecţie şi orientare profesională pentru aceeaşi categorie de personal, acelaşi tip 

de instituţie de învăţământ militar. 

Selecţia candidaţilor în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare cuprinde următoarele tipuri de 

probe: 

a) probe psihologice; 

b) probe fizice; 

c) interviu de evaluare finală. 

În activitatea de selecţie, centrele zonale de selecţie şi orientare utilizează, diferenţiat, pe categorii de 

candidaţi/personal militar, instrumente de evaluare a potenţialului intelectual şi aptitudinal, a 

capacităţii motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potenţialului de lider, a capacităţii de 

comunicare, de identificare a nivelului şi naturii motivaţiei pentru cariera militară, precum şi a altor 

caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naţionale. 

Probele de selecţie sunt eliminatorii în ordinea susţinerii lor.  

Rezultatele obţinute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obţinute la 

examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecţie şi orientare.  

Instrumentele de selecţie nu se schimbă pe parcursul unui an de selecţie. 

La activitatea de selecţie participă doar candidaţii care sunt declaraţi "apt medical" şi care declară, 

sub semnătură, că starea psihică şi cea fizică le permit susţinerea probelor. 

Toţi candidaţii recrutaţi de un birou informare-recrutare participă la selecţie, fără excepţie, la acelaşi 

centru zonal de selecţie şi orientare, conform arondării zonale stabilite şi care nu poate fi modificată 

pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie. 

Procesul de selecţie se încheie cu declararea candidatului în una din următoarele situaţii: 

a)"Admis"-dacă îndeplineşte baremul/cerinţele tuturor probelor/instrumentelor/ criteriilor 

administrate/aplicate;  

b)"Respins"-dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele/cerinţele probelor/ 

instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;  

c)"Neprezentat"-dacă până la încheierea perioadei de selecţie pentru categoria de candidaţi din care 

face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost planificat/replanificat. 

Candidaţilor declaraţi "Admis" li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se 

certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final. 

Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale 

de selecţie şi orientare şi în cadrul structurilor militare specificate sunt adăugate în dosarul de 

candidat, pe măsura obţinerii lor. Dosarele candidaţilor declaraţi "Admis" la selecţie şi, după caz, 

declaraţi "Apt" în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale, sunt trimise la 

instituţiile de învăţământ militar care organizează concursul/examenul de admitere. Dosarul cuprinde 

http://www.mapn.ro/recrutare/informatii_utile/2012/clm/probe_fizice_cml_2012.doc
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şi o adeverinţă eliberată de către centrul zonal de selecţie şi orientare, în care se consemnează 

rezultatul final. Candidaţilor declaraţi "Respins" la selecţie li se înmânează, sub semnătură, dosarul de 

candidat. Dosarele candidaţilor declaraţi "Neprezentat" la selecţie sunt trimise la birourile informare-

recrutare care le-au întocmit. Candidaţilor declaraţi "Admis" sau "Respins" la selecţie, li se 

înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la 

activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final. 

Cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind selecţia se analizează de către structurile de 

specialitate, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel naţional şi specifice Ministerului 

Apărării Naţionale. 

Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit rezultatele obţinute de către candidaţi, în urma susţinerii 

probelor de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, birourilor informare-recrutare. 

Birourile informare-recrutare operează în fişa de contact şi în baza de date rezultatele obţinute de 

către candidaţi în procesul de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, precum şi rezultatele obţinute 

în urma susţinerii concursului de admitere. 

 

CAPITOLUL III 

CONCURSUL DE ADMITERE ÎN COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR  

“DIMITRIE CANTEMIR” 

 

Art. 11. Datele şi intervalele orare ale desfăşurării probelor de admitere şi ale altor 

activităţi legate de aceasta, în care sunt implicaţi candidaţii. 

 

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

   concursului de admitere în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” Sesiunea MAI-IULIE    

   2015), în consiliul de administraţie:                                            17.02.2015; 

- Constituirea comisiei de admitere:                                               27.05.2015; 

-  Prezentarea candidaţilor în colegiu şi predarea anexei la fişa de înscriere:                                                     

                                                                                                        29.05.2015, până la ora 18.00;                

 -  Organizarea pe subunităţi a candidaţilor:                                   29.05.2015, ora  18.15 ;    

 -  Instructajul candidaţilor:                                                             29.05.2015, ora 18.30;  

 -  Accesul candidaţilor în sălile de concurs                                    30.05.2015, ora 08.30; 

 -  Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor:                 30.05.2015, între orele 09.00 – 12.00;              

 -  Corectarea testului grilă de verificare a cunoştinţelor:                30.05.2015, între orele 12.00 – 14.00; 

 -  Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor:  30.05.2015, până la ora 17.00; 

 -  Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor:                                         30.05.2015, între orele 17.00-18.00; 

 -  Ridicarea anexei la fişa de înscriere:                                             30.05.2015, după ora 17.00; 

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

candidaţilor  declaraţi ADMIS la testul grilă de verificare a cunoştinţelor:    

                                                                                                            02.06.2015, până la ora 14.00;   

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

                                                                                                                     06.07.2015, până la ora 11.00; 

- Calcularea mediilor finale de admitere şi afişarea rezultatelor:                06.07.2015, până la ora 16.00; 

- Ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi NEADMIS:                  06.07.2015, după ora 16.00;       

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

  candidaţilor  declaraţi ADMIS:                                                                   07.07.2015 
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    Art. 12.  Admiterea în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” se desfăşoară în două 

etape: 

 

ETAPA I – SUSŢINEREA TESTULUI GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 

 

Se desfăşoară la data de 30.05.2015. Este o probă eliminatorie, cu durata de 3 ore, sub forma 

unui test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele „Limba şi literatura română” şi 

„Matematică”.  

Sunt declaraţi “ADMIS” la proba eliminatorie, candidaţii care obţin la testul grilă media minimă de 

promovare 6,00. 

 

 

ETAPA a II-a  – IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR 

 

Se desfăşoară la data de 06.07.2015. Această etapă constă în ierarhizarea,în ordinea strict 

descrescătoare, pe baza mediilor finale de admitere a candidaţilor  declaraţi „ADMIS” la etapa I şi 

care au participat la Evaluarea Naţională. Sunt declaraţi “ADMIS” în Colegiul Naţional Militar  

“Dimitrie Cantemir”, candidaţii ale căror medii finale de admitere se situează, în urma ierarhizării, în 

limita numărului de locuri aprobat. (100 de locuri pentru băieţi şi 20 de locuri pentru fete). 

 

Art. 13. Candidaţii declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi 

orientare  se vor prezenta, în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, pe data de 29.05.2015, 

până la ora 18.00.  

În data de 29.05.2015, la ora 10.00, secretarul comisiei afişează tabelul nominal cu tinerii 

selecţionaţi pentru concursul de admitere în Colegiul Naţional Militar „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 30.05.2015, 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 
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disciplinare, sunt eliminaţi. Orice încercare de fraudă, dovedită pe timpul desfăşurării probelor, atrage 

după sine eliminarea din concurs a candidaţilor în cauză. 

 

 

Art. 14. 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.  

Testul grilă de evaluare a cunoştinţelor conţine 18 itemi: 8 pentru Limba şi literatura română 

şi 10 pentru Matematică. Pentru răspunsul corect la fiecare item, se acordă 0,5 puncte. 

Punctajul maxim este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu 

(punctele se transformă în note echivalente acestora). Răspunsurile greşite, parţial corecte sau 

incomplete, nu vor fi punctate. 

          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 media minimă de promovare 6,00. 

b) 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 şi Cercetării Ştiinţifice. Conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 4432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de 

stat, pentru anul şcolar 2015-2016, 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. 

Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Sunt declaraţi “ADMIS” în colegiul naţional militar 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 va face conform prevederilor 

art.15 alin (1) din Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

militar preuniversitar, conform dispoziţiei nr. D.M.R.U. 4 din 29.01.2014. 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; 
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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 naţional militar. 

Candidaţilor care nu sunt admişi în colegiul naţional militar, li se înapoiază dosarele şi vor 

participa la repartiţia computerizată organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

 

 

Art. 15.   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 naţional militar este 

întocmită conform reglementărilor în vigoare, emise în acest sens, prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale, nr. 4432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2015-2016. 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 naţional militar se elaborează în 5 variante. 

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 naţionale militare şi de specialişti din cadrul 

ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 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 naţionale militare  

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. 
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Plicul cu baremul de corectare şi notare se deschide de către  reprezentantul Direcţiei 

Management Resurse Umane cu 15 minute înainte de terminarea timpului alocat susţinerii probei, se 

multiplică, iar copiile se introduc  în plicuri care se sigilează şi se distribuie corectorilor. 

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: 30.05.2015,  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 Naţional Militar „Dimitrie 

Cantemir”.  

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

eliminatorie se prezintă la colegiul naţional militar, cu fişele de înscriere în original şi foaia matricolă,  

la data prevăzută în graficul-cadru al desfăşurării admiterii. 06.07.2015, până la ora 11.00. 

 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. 06.07.2015, 

până la ora 16.00.  

Pentru candidaţii declaraţi ADMIS se va specifica data prezentării la colegiu şi materialele pe 

care trebuie să le aibă la începutul anului şcolar asupra lor. 

Candidaţii declaraţi NEADMIS, RESPINS, RETRAS, 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 informare-recrutare). 
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● exemplu de variantă de test cu baremul de evaluare şi de notare aferent 
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CAPITOLUL IV  

DISPOZIŢII ORGANIZATORICE 

 

 

Art. 16.  Informaţii privind posibilităţile de cazare şi de hrănire şi costurile orientative 

 

COLEGIUL NU POATE ASIGURA CAZAREA ŞI HRĂNIREA CANDIDAŢILOR . 

           Art. 17.  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 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, 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,  

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. 

 

Art. 18.  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. 

 

 

 

 

 

 

 



Neclasificat 

 

Neclasificat 

19 din 20 

 

CAPITOLUL V  

 REGULI DE CONDUITĂ ALE CANDIDAŢILOR 

 

 

Art. 19. 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 precizărilor membrilor comisiei de admitere şi ale comandanţilor de 

subunităţi. 

Art. 20. 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. 
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CAPITOLUL VI  

DATE DE CONTACT  

ALE COLEGIULUI NAŢIONAL MILITAR “DIMITRIE CANTEMIR” 

 

 

 Adresa:  

               str. Republicii, nr.75, Breaza, Jud. Prahova, cod 105402 

Telefon:  

             +40 (244) 340.550 – centrală;  

                interior 114 - director adjunct: prof. dr. Aurel-Constantin SOARE 

                               171 – şeful personalului: Maior Adrian Dumitru 

Fax:  

            +40 (244) 340.504 ; +40 (244) 340.450  

E-mail:  

             colegiubreaza@yahoo.com 

Site-ul colegiului: www.cantemircml.ro 

 Pe site sunt postate informaţiile actualizate despre „Admiterea în anul 2015”, care se regăsesc 

în cadrul rubricii: “ADMITERE 2015”. 
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