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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Concursul de admitere în colegiul naţional militar se organizează şi se
desfăşoară în conformitate cu:
- Dispoziţia nr. D.M.R.U. 1 din 15.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
în învăţământul militar preuniversitar, în anul şcolar 2016-2017;
- Dispoziţia nr. D.M.R.U. 4 din 29.01.2014 pentru aprobarea “I.M.-3 /55, Metodologiacadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în unităţile de învăţământ militar
preuniversitar;
- Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. M.110 din 13 octombrie 2014 pentru
aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare;
- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale,
cu modificările ulterioare;
- Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera
militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011 cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5082/2015 privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4432/2014, anexa 3 Metodologia de
organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele
vocaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Anexa 1 la Ordinul ministrului educaţiei cercetării tineretului şi sportului nr. 4802/ 2010
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 20112012 cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional Militar “Mihai
Viteazul”, ediţia 2015.
Art. 2. – În perioada prevăzută pentru probele de aptitudini în Calendarul admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, anexa la Ordinul ministrului educaţiei, şi
cercetării ştiinţifice nr. 5082/2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 candidaţii declaraţi „ADMIS” la selecţia
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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.
Art. 3. – 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.
Art. 4. – 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 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.
Art. 5. – (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 de admitere, 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 copiii sau plasamente familiale;
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 din instituţii ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale sau din instituţii 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/ 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.
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CAPITOLUL II
Comisiile de concurs
Art. 6. – Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în Colegiul Naţional Militar „Mihai
Viteazul”, se numesc următoarele comisii: comisia de admitere şi comisia de contestaţii.
Art. 7. – Alcătuirea comisiei de admitere este de competenţa Colegiului Naţional Militar
„Mihai Viteazul”.
Art. 8. – (1) Comisia de admitere este formată dintr-un număr impar, astfel:
a) preşedinte : directorul adjunct al Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” sau
înlocuitorul legal al acestuia;
b)

membri: şefi de catedră, şefi de comisii metodice, personal didactic de specialitate,

cel puţin 3 pentru fiecare probă;
c)

secretariat: cadre didactice, instructori militari, utilizatori tehnică de calcul.

(2) După constituire, până la finalizarea admiterii, comisia de admitere îşi desfăşoară
activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace informatice şi de birotică, precum şi de
asigurare a securităţii informaţiilor, conform celor înscrise în ordinul de zi pe unitate, prin grija
secretarului acesteia.
(3) Pentru desfăşurarea probei de concurs eliminatorie, comisia de admitere va fi
completată în ziua de 27.05.2016 cu personalul de predare, cadre militare şi personal civil
contractual care vor asigura şi verifica testul grilă.
Art. 9. - (1) Comisia de contestaţii se constituie astfel:
a) preşedinte: comandantul Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” sau înlocuitorul
legal al acestuia;
b) membri: personal didactic de specialitate, cel puţin unul pentru fiecare probă, altul decât
cel care face parte din comisia de admitere.
(2) Preşedintele comisiei de contestaţii asigură:
a) pregătirea membrilor comisiei şi repartizarea sarcinilor ce revin acestora;
b) comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiilor.
(3) Comisia de contestaţii are următoarele responsabilităţi:
a) luarea în evidenţă a contestaţiilor;
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b) analizarea şi soluţionarea contestaţiilor;
c) elaborarea documentelor cu concluziile / soluţiile / deciziile rezultate.
Art. 10. – (1) Dintre persoanele propuse să facă parte din comisia de admitere şi de
contestaţii, să asigure supravegherea candidaţilor în săli sau sprijinul logistic necesar organizării şi
desfăşurării admiterii, sunt nominalizate prin ordinul de zi pe unitate, numai acelea care semnează o
declaraţie pe propria răspundere cu privire la inexistenţa, printre candidaţi, a unor rude / afini până
la gradul IV, pentru a evitate conflictul de interese.
(2) Încălcarea deontologiei profesionale şi a reglementărilor în vigoare cu privire la
securitatea informaţiilor privind conţinutul probelor de evaluare sau modul de evaluare şi
înregistrare a datelor se sancţionează potrivit legii.
Art. 11. – (1) Pentru redactarea subiectelor de concurs Direcţia management resurse
umane va organiza o convocare la care va participa câte un profesor de specialitate la disciplinele
limba şi literatura română şi matematică din fiecare colegiu naţional militar şi specialişti din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Art. 12. – (1) Preşedintele comisiei de admitere poartă întreaga răspundere pentru buna
organizare şi desfăşurare a admiterii, asigurarea legalităţii evaluării candidaţilor, asigurarea şanselor
egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de
comisie şi candidaţi.
(2) Preşedintele comisiei de admitere asigură:
a) pregătirea comisiei de admitere;
b) repartizarea sarcinilor ce revin membrilor comisiei şi personalului care asigură
supravegherea candidaţilor şi sprijinul logistic pentru desfăşurarea admiterii.
(3) Preşedintele comisiei de admitere stabileşte:
a) componenţa nominală a comisiei;
b) atribuţiile membrilor comisiei, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecărui
membru al comisiei;
c) atribuţiile personalului care nu face parte din comisia de admitere, dar participă la
organizarea şi desfăşurarea acestuia.
(4) Preşedintele comisiei de admitere instruieşte supraveghetorii/evaluatorii, înaintea
intrării în săli, în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare şi
desfăşurare a concursului de admitere, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor

NECLASIFICAT
6 din 19

NECLASIFICAT

aflaţi în săli şi la încheierea instructajului participanţii semnează un proces verbal şi o declaraţie
care se arhivează, alături de celelalte documente ale concursului.
(5)

Preşedintele

comisiei

de

admitere

repartizează

pe

săli

personalul

de

supraveghere/evaluare, prin tragere la sorţi.
(6) Preşedintele comisiei de admitere înmânează supraveghetorilor/evaluatorilor listele cu
candidaţii, modelul de proces verbal de predare/primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru
lucrări şi hârtie ştampilată pentru ciorne. Numărul de coli de concurs şi numărul de coli pentru
ciorne primite pentru fiecare sală de concurs vor fi consemnate în procesul verbal de instruire care
va fi semnat de fiecare supraveghetor/evaluator şi de preşedintele comisiei.
(7) Preşedintele comisiei de admitere preia la momentele desemnate de către Direcţia
management resurse umane, numărul variantei de test grilă. Plicul cu varianta extrasă, este deschis
de reprezentantul Direcţiei management resurse umane în plenul comisiei. Comisia va respecta
prevederile metodologiei în ceea ce priveşte păstrarea secretă a subiectelor şi a grilelor de evaluare,
deschiderea acestora şi resigilarea lor.
(8) Preşedintele comisiei de admitere semnează foaia de răspuns şi un membru al comisiei
va pune ştampila instituţiei, în colţul din dreapta sus.
(9) Preşedintele comisiei de admitere însoţit de secretariatul comisiei înmânează
responsabililor de săli plicurile sigilate cu subiecte.
(10) Nu este permis preşedintelui comisiei de admitere şi membrilor comisiei de admitere
să dea indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor.
(11) Preşedintele comisiei de admitere urmăreşte ca pe timpul probelor scrise, în sălile de
concurs să intre numai:
a) preşedintele comisiei de admitere;
b) membri comisiei de admitere;
c) persoane împuternicite cu delegaţie de către Statul Major al Forţelor Terestre sau
Direcţia management resurse umane pentru a controla desfăşurarea admiterii.
(12) Preşedintele şi membri comisiei de admitere asistă la evaluarea subiectelor şi verifică
prin sondaj corectitudinea evaluării.
(13) Preşedintele comisiei de admitere urmăreşte abaterile comise şi dovedite cu probe şi ia
măsuri de sancţionare după cum urmează:
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a) candidaţii care în timpul desfăşurării probelor au introdus în săli materiale ajutătoare
sau mijloace electronice, sau care sunt surprinşi copiind ori transmiţând soluţii ale subiectelor sunt
eliminaţi din concurs.
b) cadrele care în timpul desfăşurării concursului de admitere, comit fapte cu caracter
infracţional (furnizarea soluţiilor problemei, înlocuire de lucrări sau falsificări de lucrări, modificări
de note) sau au manifestări care atestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetori
(tolerarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a sălii de
concurs şi altele) vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 13. Comisia de admitere are următoarele responsabilităţi:
a) elaborarea algoritmului activităţilor care se execută pe perioada desfăşurării admiterii la
nivelul unităţii organizatoare;
b) verificarea conţinutului dosarelor de candidat;
c) luarea în evidenţă a candidaţilor înscrişi/prezentaţi la admitere;
d) emiterea şi distribuirea legitimaţiilor pentru admitere;
e) repartiţia pe săli a candidaţilor;
f) evaluarea candidaţilor;
g) instruirea candidaţilor privind regulile ce se vor respecta pe timpul desfăşurării
probelor;
h) afişarea repartiţiei pe săli şi a rezultatelor;
i) elaborarea documentelor organizatorice pentru derularea probelor de evaluare şi
finalizarea admiterii;
j) transmiterea listelor / tabelelor / situaţiilor privind admiterea potrivit prevederilor „I.M.
– 3 / 55 Metodologia – cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul militar
preuniversitar”.
Art. 14. - Secretarul comisiei de admitere are următoarele responsabilităţi:
a) primeşte, verifică şi înregistrează dosarele candidaţilor;
b) asigură primirea candidaţilor în punctele de primire;
c) asigură pregătirea panourilor de afişaj;
d) repartizează candidaţii pe săli/ sectoare în ordinea alfabetică, afişează listele respective
cu 10 ore înainte de prima probă, la avizierul colegiului şi la uşile sălilor unde se desfăşoară
probele, cu precizarea orei la care candidaţii trebuie să se prezinte la săli;
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e) asistă la instruirea de către preşedintele comisiei de admitere a supraveghetorilor/
evaluatorilor în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare şi
desfăşurare a concursului de admitere şi cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor
aflaţi în săli;
f) participă la stabilirea prin tragere la sorţi a repartizării pe săli şi sectoare a
supraveghetorilor şi evaluatorilor;
g) participă la semnarea procesului verbal şi a declaraţiei la finalul instruirii
supraveghetorilor/ evaluatorilor;
h) participă la multiplicarea subiectelor imediat după primirea variantei de concurs
sigilând apoi originalul;
i) asigură distribuirea mapelor la săli;
j) afişează baremele de evaluare şi de notare după expirarea timpului de concurs;
k) afişează rezultatele testului de cunoştinţe precum şi rezultatele finale;
l) înaintează listele cu candidaţii declaraţi „ADMIS” la etapa I, electronic şi în scris
comisiilor judeţene de admitere, comunică rezultatele admiterii - etapa a II-a, electronic şi în scris
comisiilor judeţene de admitere, Centrului Naţional de Admitere şi C.Z.S.O.;
m) elaborează şi transmite S.M.F.T. şi D.M.R.U. după încheierea concursului de admitere,
procesele verbale privind organizarea şi desfăşurarea acestuia;
n) asigură distribuirea şi predarea dosarelor personale pentru candidaţii neadmişi şi
respinşi;
o) îndosariază lucrările scrise şi borderourile de notare.
Art. 15. - Utilizatorii tehnicii de calcul răspund de aplicaţia informatică, de multiplicarea
subiectelor, întocmirea întregului documentar de admitere computerizat.

CAPITOLUL III
Concursul
Art. 16. - Probele de concurs sunt Matematică, Limba şi literatura română.
Art. 17. – (1) Manualele şcolare valabile pentru admiterea în Colegiul Naţional Militar
„Mihai Viteazul” sunt cele prevăzute pentru Evaluarea Naţională a elevilor clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2015-2016.
Art. 18. - (1) Subiectele pentru testul grilă se stabilesc de către o comisie formată din
cadrele didactice din colegiile naţionale militare, numită de şeful Direcţiei management resurse
umane.
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(2) Comisia va întocmi 5 variante de subiecte pentru fiecare disciplină, care vor fi
transmise, prin curier, în plic sigilat, la cele trei colegii naţionale militare, cu o zi înainte
desfăşurarea testului.
(3) În dimineaţa zilei de susţinere a probei, la ora 08.00, se alege varianta de test prin
tragere la sorţi, la Direcţia management resurse umane, iar numărul variantei se transmite, prin fax,
la colegiile naţionale militare. După primirea acestuia, reprezentantul Direcţiei management resurse
umane va deschide plicul cu numărul variantei de test transmise, în prezenţa membrilor comisiei de
admitere şi va monitoriza modul de multiplicare a variantei de test corespunzător numărului de
candidaţi.
Art. 19. – 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.
Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea subiectelor pot părăsi sălile de lucru după
30 de minute de la distribuirea lor la candidaţi.
Art. 20. – Plicul cu baremul de corectare şi notare se deschide de 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.
Art. 21. – La elaborarea subiectelor se iau în vedere următoarele:
a) să conţină 18 itemi, 8 pentru Limba şi literatura română şi 10 pentru Matematică;
b) itemii se elaborează cu respectarea următoarelor cerinţe:
- să fie de tip „alegere multiplă”, (în care numai una din variantele oferite este corectă);
- să fie formulaţi clar, precis şi în strictă concordanţă cu conţinuturile programelor pentru
Evaluarea Naţională la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, valabile pentru anul
şcolar curent;
- să fie de dificultate medie şi peste medie;
- să nu conţină întrebări ambigue, capcană sau fără soluţii;
Variantele de test se elaborează cu respectarea următoarelor cerinţe:
- să permită rezolvarea testului în timpul de 3 ore destinat probei eliminatorii;
- să conţină itemi distribuiţi în mod echilibrat din punct de vedere al conţinuturilor
programelor.
Art.22. – 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, punctele se transformă în note echivalente
acestora;
b) răspunsurile greşite, parţial corecte sau incomplete, nu vor fi punctate.
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Art. 23. – (1) Admiterea în Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” se desfăşoară în
două etape:
a) etapa I – în perioada 26.05. - 27.05.2016, în care candidaţii susțin o probă eliminatorie
cu durata de 3 ore, care constă într-un test grilă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi
literatura română şi Matematică. Sunt declaraţi „ADMIS” la proba eliminatorie candidaţii care obţin
la testul grilă cel puţin nota 6.00. Notele obţinute de aceştia se iau în considerare la calculul mediei
finale de admitere.
(2) Candidaţii care au obţinut la testul de tip grilă mai puţin de nota 6.00 sunt declaraţi
„RESPINS” şi urmează să participe la evaluarea naţională şi repartizarea computerizată în
instituţiile de învăţământ civile. Aceştia ridică anexa la fişa de înscriere de la secretariatul
Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”.
(3) Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia la care aceştia au candidat.
b) etapa a II-a – în data de 07.07.2016, în care candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS”
în prima etapă 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”.
(1) Media finală de admitere se calculează astfel:
MFA = (NT + MA) : 2
unde:
MFA = media finală de admitere;
NT = nota obţinută la testul de tip grilă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi
literatura română şi Matematică, menţionat la lit. a);
MA = media de admitere, prin repartizare computerizată, 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 stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5082/2015 privind
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul 2016-2017, 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.
(2) 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;
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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;
(3) În cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile finale de admitere,
precum şi toate mediile menţionate la alin 2 egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi
„ADMIS” în colegiul naţional militar.
Art. 24. - Listele candidaţilor declaraţi „ADMIS” la proba eliminatorie în Colegiul
Naţional Militar „Mihai Viteazul” se transmit, în format electronic şi în scris, către comisiile
judeţene de admitere din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene până la 31.05.2015.
Art. 25. – (1) Copiii cadrelor militare în activitate şi ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari,
decedate/ decedaţi în timpul şi/sau din cauza serviciului militar, ca urmare a unor acţiuni militare,
accidente, catastrofe, a unor acte de devotament excepţional, a unor misiuni în teatrele de operaţii în
cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii, ori constituite în scopuri umanitare, sunt
înmatriculaţi în anul I de studii, în Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, fără să susţină testul
grilă, dacă au participat la evaluarea naţională, îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi
„ADMIS” la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat.
(2) Dosarele candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) se întocmesc de către birourile informarerecrutare din cadrul centrelor militare judeţene/al municipiului Bucureşti. După completare, acestea
se înaintează spre avizare, la Direcţia management resurse umane. Dosarele avizate se trimit la
centrele zonale de selecţie şi orientare.
(3) Probele de selecţie, pentru candidaţii prevăzuţi la alin. (1), se desfăşoară în centrele
zonale de selecţie şi orientare, iar copii ale adeverinţelor cu rezultatul final al selecţiei se înaintează
Direcţiei management resurse umane.
Art. 26. – Rezultatele admiterii se afişează prin grija Colegiului Naţional Militar „Mihai
Viteazul”.

CAPITOLUL IV
Susţinerea probelor de concurs
Art. 27. – (1) Desfăşurarea probelor scrise în condiţiile stabilite prin Metodologia admiterii
se asigură în sălile de concurs, de către responsabilii de săli. Aceştia se numesc, prin tragere la sorţi,
din rândul personalului didactic din colegiu. Pe timpul desfăşurării probelor, responsabilii de săli nu
rezolvă subiectele, nu dau indicaţii privind rezolvarea subiectelor, nu permit intrarea în sală a altor
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persoane, cu excepţia membrilor comisiei de admitere, a celor cu delegaţie de control emisă de
Direcţia management resurse umane sau stabiliţi de Direcţia management resurse umane.
(2) Supraveghetorii/ evaluatorii au următoarele atribuţii:
a) explică candidaţilor, înainte de aducerea subiectelor în săli, modul de desfăşurare a
probei şi modul de completare a datelor personale, modul în care trebuie completate răspunsurile şi
modul în care se va desfăşura evaluarea. Se va insista asupra faptului că răspunsurile vor fi
completate exclusiv pe foaia de răspuns, soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia de subiecte nu se iau
în considerare;
b) aşează candidaţii câte unul în bancă în ordine alfabetică, conform listelor afişate.
Fiecare candidat primeşte o foaie de răspuns pe care îşi scrie cu majuscule numele, iniţiala tatălui,
prenumele, localitate, judeţ, numărul de ordine (primit la înscriere);
c) verifică identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute.
Colţul foii de răspuns nu se lipeşte. La preluarea de la candidat a foilor de răspuns şi a ciornelor,
candidatul semnează de predare în tabelul cu evidenţa numărului de foi. Dacă un candidat solicită o
altă foaie de răspuns, din cauza unor greşeli de completare, vechea foaie de răspuns se anulează, se
specifică ora anulării şi se semnează de ambii supraveghetori, de unul dintre membrii comisiei şi de
candidat, iar aceste schimbări se consemnează în tabelul de evidenţă a numărului de foi de către
ambii supraveghetori/evaluatori. Eliberarea altei foi de răspuns se face în prezenţa celor care au
semnat pentru anulare şi se notează în tabelul de evidenţa numărului de foi astfel 1 +1;
d) supraveghetorii se asigură la preluarea fiecărei lucrări, că au fost completate
răspunsurile la toate întrebările de pe foaia de răspuns şi că la fiecare întrebare a fost bifat un singur
răspuns corect, conform instrucţiunilor de mai jos:
Nr.

a

b

c

1

d
O

De exemplu răspunsul corect trebuie marcat cu O, iar cele greşite cu X.
(Semnul X arată că răspunsurile a, b, c sunt considerate de candidat ca fiind greşite, iar
semnul O arată că răspunsul d este considerat corect de către candidat.)
Dacă un candidat bifează mai multe răspunsuri ca fiind corecte la aceeaşi întrebare,
punctajul pentru acea întrebare se anulează.
Pentru a evita această situaţie, înainte cu 15 minute de expirarea timpului supraveghetorii
vor verifica corectitudinea completării foilor de răspuns;
e) înmânează candidaţilor ciorne ştampilate câte le sunt necesare şi consemnează numărul
lor astfel: 1+1+..... ;
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f) primesc plicurile cu subiecte de la preşedintele comisiei de admitere sau de la un
membru al comisiei de admitere, verifică integritatea acestora, deschid plicurile la ora înscrisă pe
ele şi distribuie subiecte fiecărui candidat;
g) se asigură că niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate
părăsi sala pe parcursul celor trei ore, din momentul deschiderii plicului cu subiecte;
h) supraveghetorii însoţesc candidaţii, în cazuri excepţionale, când aceştia se simt rău şi
cer aprobare pentru părăsirea temporară a sălii, până la înapoierea în sala de concurs;
i) supraveghetorii în timpul desfăşurării probei de concurs, nu dau candidaţilor nicio
indicaţie, nu discută între ei sau cu candidaţii şi nu rezolvă subiectul de concurs;
j) unul dintre supraveghetori stă în faţa sălii de concurs, celălalt în spatele sălii de concurs
şi nu au alte preocupări iar, în cazul în care aceştia încalcă aceste dispoziţii, preşedintele comisiei
poate decide înlocuirea lor şi sancţionarea;
k) răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de concurs, de respectarea de către
candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, nu permit candidaţilor să
comunice în nici un fel între ei şi sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a
metodologiei;
l) se asigură că pe timpul desfăşurării probei scrise, în sălile de concurs au voie să intre
numai: preşedintele comisiei de admitere, membrii comisiei de admitere, secretariatul comisiei de
admitere;
m) se asigură că pe măsură ce-şi încheie lucrările, candidaţii le întorc cu faţa în jos şi
aşteaptă până la expirarea timpului de concurs, când vor fi predate supraveghetorilor/ evaluatorilor,
sub semnătură;
n) adună separat ciornele şi lucrările anulate şi se păstrează în centrul de concurs;
o) invită candidatul şi doi martori în ordine alfabetică pentru evaluarea testului, prin
aplicarea grilei pe foaia cu răspunsuri, conform instrucţiunilor transmise de comisia de concurs;
p) consemnează pe foaia de concurs punctajul obţinut pe baza baremului şi nota
corespunzătoare, în rubrica prevăzută în acest scop şi se asigură că aceasta este semnată de fiecare
evaluator, de candidat şi de martori;
q) consemnează punctajul în borderoul de notare, care va fi semnat de evaluatori şi de
candidat şi care face parte din documentele de concurs şi se arhivează în acelaşi regim cu acestea;
r) se asigură că ultimii trei candidaţi rămân în sala de concurs până la evaluarea ultimei
lucrări şi însoţesc mapele până la secretariatul comisiei de concurs;
s) predau documentele de concurs în următoarea ordine: tabelul cu evidenţa nr. de foi;
borderoul de corectare; formularele de răspuns 48 + ….,
nefolosite; ciornele 70 + ..., din care: folosite ..., nefolosite.... ;
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t) respectă toate precizările făcute în cadrul instructajului privind desfăşurarea concursului
de admitere.
Art. 28. – (1) Supraveghetorii se numesc, prin tragere la sorţi, din instituţia de învăţământ
organizatoare, de regulă de altă specialitate decât cea la care se susţine proba de concurs.
(2) Supraveghetorii se subordonează şefului de sală şi îndeplinesc sarcinile stabilite de
acesta.
Art. 29. – (1) Candidaţii la concursul de admitere au acces în sălile de susţinere a probelor
înainte cu 60 de minute de deschiderea plicurilor cu subiecte, dar nu cu mai puţin de 30 de minute,
pe baza tabelelor aflate la şefii de săli şi afişate la intrare şi a legitimaţiilor de admitere.
(2) Candidaţii care nu se află în sălile de susţinere a probelor de concurs în momentul
deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de participare la acesta.
(3) În sălile de concurs nu se admit telefoanele mobile.
Art. 30. – (1) La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu subiectele de
concurs în faţa tuturor candidaţilor şi le distribuie fiecărui candidat, verifică dacă sunt neclarităţi
privind subiectele şi stabileşte ora de finalizare a probei.
(2) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, candidaţii nu pot părăsi sala de susţinere
a probelor de concurs decât după 60 de minute şi numai după predarea lucrării, înscrisă în
tabelul de evidenţă a acestora. Pentru cazuri excepţionale candidaţii pot părăsi sala de susţinere a
probelor de concurs numai însoţiţi în permanenţă de către un supraveghetor.
Art. 31 – (1) Lucrările candidaţilor se înscriu în documentele de secretariat, întocmite în
acest scop, se preiau de secretarul comisiei, pe bază de semnătură, verificându-se exactitatea datelor
înscrise în documentele de evidenţă.
(2) Pentru evaluare lucrările candidaţilor se predau evaluatorilor/ profesorilor examinatori.
(3) Orice problemă apărută pe parcursul derulării probei de concurs va fi adusă la
cunoştinţa preşedintelui comisiei de admitere şi soluţionată conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V
Evaluarea probelor de concurs
Art. 32. – Evaluarea probelor de concurs susţinute sub formă de teste grilă se realizează de
către 2 evaluatori, în prezenţa candidatului asistat de alţi 2 candidaţi în aceeaşi sală, imediat după
terminarea timpului stabilit pentru susţinerea probei. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la
evaluarea ultimei lucrări, iar rezultatele se comunică în aceeaşi zi.
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Art. 33. – (1) Evaluatorul/profesorul examinator acordă pentru răspunsul corect de la
fiecare item 0,5 puncte. Punctajul maxim este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se acordă 1
punct din oficiu.
(2) Cataloagele de concurs se semnează, după caz, de evaluatori/profesori examinatori sau
de preşedintele comisiei de admitere şi secretarul acesteia imediat după terminarea probei.
Eventualele corecturi se fac cu cerneală/pastă roşie şi se certifică de preşedintele comisiei de
admitere prin semnătură şi aplicarea ştampilei.
(3) Rezultatele testului tip grilă comunică prin afişare, imediat după finalizarea corectării
acestuia, la sediul instituţiei organizatoare, fiecare tabel cu rezultate fiind semnat de preşedintele
comisiei de admitere şi secretarul acesteia. Pe tabelele cu rezultatele finale ale admiterii se trage
linie roşie sub numele ultimului candidat declarat “ADMIS”, pentru ceilalţi candidaţi specificânduse „RESPINS” – pentru candidaţii care nu au obţinut media minim 6,00 la proba eliminatorie de
evaluare a cunoştinţelor, „NEADMIS” în cazul candidaţilor clasificaţi în afara locurilor de
şcolarizare aprobate, „RETRAS” sau „ELIMINAT“, după caz. Candidaţii care încearcă să rezolve
subiectele prin fraudă sau comit abateri pe timpul concursului, sunt declaraţi „ELIMINAT”, prin
decizia preşedintelui comisiei de admitere.
Art. 34. – Imediat după finalizarea testului tip grilă, preşedintele comisiei de admitere
predă secretariatului toate documentele specifice: cataloagele de concurs şi lucrările scrise.
Art. 35. – (1) Lucrările scrise se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an de
la încheierea admiterii în cazul candidaţilor neadmişi sau respinşi. Pentru candidaţii admişi acestea
se păstrează până la terminarea studiilor.
(2) Cataloagele, tabelele nominale cu rezultatele concursului de admitere se păstrează în
arhiva instituţiei de învăţământ, conform normelor specifice în vigoare.

CAPITOLUL VI
Îndatoririle candidaţilor
Art. 36. - Toţi candidaţii trebuie să aibă în orice împrejurare o comportare civilizată, o
ţinută decentă şi îngrijită. Candidaţilor li se interzice:
a) să părăsească incinta colegiului fără aprobare;
b) să deterioreze bunurile aparţinând colegiului militar;
c) să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de
noroc;
d) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de
personalul colegiului şi colegi;
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e) să încalce normele de ordine interioară referitoare la accesul limitat în unele spaţii sau
sectoare;
f) 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;
g) să lanseze anunţuri false privind securitatea instituţiei sau a altor obiective;
h) 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;
i) accesul băieţilor în sectoarele fetelor şi invers,
j) candidaţii vor respecta normele P.S.I., se vor legitima la solicitarea personalului de
serviciu;
k) candidaţii vor avea acces în colegiu numai pe poartă, pe baza ecusonului primit până la
ora 21.30.
Art.37. - Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere
(pentru cei care nu au împlinit 14 ani), ecusonul, instrumente de scris (pix, stilou albastru).
Este interzisă introducerea în sala de concurs a telefoanelor mobile, calculatoarelor sau a
altor materiale care pot facilita rezolvarea subiectelor.
La predarea lucrării candidatul se asigură că au fost completate răspunsurile conform
precizărilor făcute de către supraveghetori /evaluatori.
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 de admitere 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 de admitere în momentul deschiderii plicurilor cu subiectele de
concurs pierd dreptul de participare..
Pentru cazuri excepţionale (necesităţi fiziologice etc.), candidaţii pot părăsi temporar sala
de concurs, însoţiţi în permanenţă de către un supraveghetor.
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La expirarea timpului 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.
Punctajul obţinut pe baza baremului şi nota corespunzătoare acestui punctaj se
înregistrează pe foaia de concurs, în rubrica prevăzută special în acest scop şi va fi semnat de
fiecare evaluator, de candidat şi de doi martori, dintre ceilalţi candidaţi.
Baremul de evaluare va fi afişat la avizierul unităţii de învăţământ după încheierea probei
scrise.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.38. - Concursul de admitere în Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, în anul
şcolar 2016-2017 se desfăşoară după următorul calendar:
- Primirea candidaţilor – Sala de sport

- 26.05.2016

orele

08.00 – 16.00

- Cazare, organizare pe subunităţi

- 26.05.2016

orele

16.00 – 17.00

- Adunarea pe platou – instructaj

- 26.05.2016

orele

17.00

- Identificarea sălilor de concurs

- 26.05.2016

orele

18.00 – 19.00

- Servirea mesei de seară

- 26.05.2016

orele

19.00 – 19.30

- Stingerea

- 26.05.2016

orele

22.00

- Deşteptarea

- 27.05.2016

orele

07.00

- Program de dimineaţă

- 27.05.2016

orele

07.00 – 07.15

- Masa de dimineaţă

- 27.05.2016

orele

07.15 – 07.30

- Pregătirea pentru concurs

- 27.05.2016

orele

07.30 – 08.00

- Acces în locurile de con curs

- 27.05.2016

orele

08.00-08.30

- Verificarea documentelor candidaţilor

- 27.05.2016

orele

08.30-08.50

- Susţinerea testului grilă de
verificare a cunoştinţelor

- 27.05.2016

orele 09.00 – 12.00

- Corectarea subiectelor în sala de
concurs, în prezenţa candidaţilor

27.05.2016

orele

12.30 – 14.30

- Servirea mesei de prânz

- 27.05.2016

orele

14.30 – 15.30

- Afişarea rezultatelor testului

- 27.05.2016

orele

până la ora
17.00
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- Ridicarea dosarelor de către candidaţii
declaraţi „RESPINS”

- 27.05.2016

orele

16.00 – 20.00

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

- 07.07.2016

orele

până la ora
11.00

- Calcularea mediilor finale de admitere
şi afişarea rezultatelor

- 07.07.2016

orele

până la ora
16.00

- Ridicarea dosarelor de către candidaţii
declaraţi „NEADMIS”

- 07.07.2016

orele

până la ora
18.00

- Transmiterea, în format electronic şi în - 11.07.2016
scris, la comisiile de admitere judeţene
a listei finale a candidaţilor declaraţi
„ADMIS
Art. 39. – 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

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.
Art. 40. – (1) Procesele verbale cu rezultatele admiterii, subiectele probelor şi baremele de
corectare sunt trimise la Direcţia management resurse umane şi Direcţia Instrucţie şi Doctrină /
Statul Major General în termen de 5 zile de la finalizarea concursului.
(2) Colegiul Naţional Militar”Mihai Viteazul” comunică centrelor zonale de selecţie şi
orientare, în termen de 5 zile de la afişare, rezultatele obţinute la admitere, de către candidaţii
selecţionaţi de acestea.
Art. 41. – (1) Direcţia management resurse umane întocmeşte şi promovează Ministrului
Apărării Naţionale rapoarte privind rezultatele admiterii, pe tipuri de programe de învăţământ, în
care se includ, după caz, excepţiile, potrivit legii.
(2) După aprobarea rapoartelor, acestea se transmit Colegiului Naţional Militar „Mihai
Viteazul”, organizatorul admiterii, urmând ca acesta să dispună înmatricularea celor declaraţi
„ADMIS”, potrivit legii.
Art. 42. – (1) Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” poate percepe de la candidaţi, în
conformitate cu prevederile în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea
admiterii, în cuantumurile stabilite de structurile abilitate.
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(2) Taxele orientative de inscriere la admitere §i costul/zi al cazarii §i hranirii sunt
prezentate in anexa.
Art. 43. - Locurile pentru admiterea in Colegiul National Militar „Mihai Viteazul" ramase
neocupate se anuleaza.
Art. 44. - Colegiul National Militar „Mihai Viteazul" anexeaza la procesul verbal cu
rezultatele admiterii, catalogul privind situatia candidatilor participanti la admitere, in ordine
descrescatoare

a

mediilor,

pe

categorii:

„ADM1S",

„NEADMIS",

„RESPINS"

sau

„NEPREZENTAT", precum §i situatia admiterii pentru eopiii cadrelor militare, soldatilor §i
gradatilor voluntari, decedati in timpul §i/sau din cauza serviciului militar, ca urmare a unor actiuni
militare, accidente, catastrofe, a unor acte de devotament exceptional, a unor misiuni in teatrele de
operatii, in cadrul fortelor Internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri
umanitare, dupa caz.
Art. 45. - (1) Candidatilor declarati „NEADMIS" sau „RESPINS" care doresc sa
participe, ulterior, la admiterea in institutii civile de invatamant 11 se inmaneaza, la cerere, sub
semnatura, dosarul de candidat. Celelalte dosare ale candidatilor declarati „NEADMIS" sau
„RESPrNS" se trimit birourilor de informare-recrutare.
(2) Colegiul National Militar „Mihai Viteazul" are obligatia sa restituie in eel mult 48 de
ore de la depunerea cererii §i neconditionat, fara perceperea unci taxe, dosarele candidatilor respin§i
sau a celor care renunta la locul obtinut prin admitere, dupa afparea rezultatelor finale.
Art. 46. - In cazul in care Ministerul Educatiei §i Cercetarii $tiintifice emite §i alte
precizari privind „Admiterea 2016-2017", acestea se comunica, in timp util, Colegiului National
Militar „Mihai Viteazul", prin grija Direetiei management resurse umane.

COLEGIULUI N A T I O N A L MILITAR
„MIHALVITEAZU'L"

NECLASIFICAT
23 din 23

