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Clasa a IX-a - 2022 
 

În atenția candidaților la admiterea în colegiile naționale militare  

care au susținut proba de verificare a cunoștințelor la 

Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”! 

 

 

1. În data de 04.07.2022 are loc repartizarea computerizată în învățământul 

liceal militar și vor fi afișate, pe site-ul colegiului 

(www.cantemircml.ro), pe pagina de Facebook a colegiului  și pe site-ul 

admitere.edu.ro, rezultatele preliminare la concursul de admitere. 

Rezultatele vor fi afișate cu codurile primite de candidați la examenul de 

Evaluare Națională 2022. 

 

2. Candidații care au susținut proba de verificare a cunoștințelor la Colegiul 

Național Militar „Dimitrie Cantemir” și au fost declarați „ADMIS” în 

urma repartizării computerizate trebuie să confirme locul obținut prin 

completarea „Cererii de înscriere în colegiu”. Confirmarea este 

realizată online (email). 

 

3. Candidații confirmă locul obținut prin trimiterea „Cerere de înscriere”  

la una dintre adresele: cimpoiasu.dan@logmil.ro sau 

badea.ovidiu@logmil.ro , în zilele de 04-05.07.2022, ora 16
00

, cel târziu. 

Cererea trebuie să fie completată și semnată de candidat și de 

părintele/tutorele/reprezentantul legal al acestuia. 

 

4. Candidații declarați „ADMIS” care vor să renunțe la locul obținut vor 

solicita acest lucru, în scris, prin transmiterea „Cererii de renunțare la 

locul obținut în învățământul liceal militar” la una dintre adresele de 

email  cimpoiasu.dan@logmil.ro sau badea.ovidiu@logmil.ro. „Cererea 

de renunțare” trebuie transmisă până în data de 05.07.2022, ora 16
00

, cel 

târziu. 

 

5.  Conform art. 34 alin. (3) din I.M.-3/73 din 2021 - Metodologia-cadru 

privind înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea admiterii în 

colegiile naționale militare, candidații declarați ADMIS care nu confirmă 

locul obținut prin completarea „Cererii de înscriere în colegiu” sunt 

declarați ELIMINAT și sunt excluși din procesul de repartiție 

computerizată.  
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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 

admitere.edu.ro, precum şi la sediul şi pe site-ul colegiului, 

www.cantemircml.ro. 

 

8. Candidații declarați ,,NEADMIS”, ,,RESPINS”, ,,RETRAS” sau 

,,ELIMINAT” sunt obligați să se înscrie în procesul de repartiție 

computerizată în învățământul liceal civil. 

 

9. ATENȚIE!!! În mod excepțional, candidații care nu au posibilitatea de a 

transmite formularele menţionate în format scanat, le pot depune personal 

la sediul Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, astfel: 

04.07.2022 – până la ora 16.00; 05.07.2022 - până la ora 16.00. 
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