PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ADMITERII ÎN COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE ÎN
ANUL ȘCOLAR 2019-2020
Pe data de 03.07.2019 se va realiza repartiția computerizată a candidaților în
colegiile naționale militare.
Fiecare Centru de examen va afișa la sediu și pe site-ul de internet propriu două
rapoarte:
1. Lista candidaților admisi în colegiul respectiv, indiferent de Centrul de
examen în care au susținut probele de aptitudini.
2. Lista cu toți candidații care au susținut probele de aptitudini în acel
colegiu, în ordine strict descrescătoare.
Pentru candidații declarați ADMIS într-un colegiu național militar nu mai
este necesară ridicarea dosarului de candidat și deplasarea la colegiul unde a
fost declarat admis. Aceștia se vor prezenta în zilele de 04.07.2019 și
05.07.2019, până la ora 14.00, însoțiți de părinte / tutore / reprezentant legal, la
centrul unde au susținut testul grilă și vor confirma locul ocupat prin completarea
unei Cereri de înscriere în colegiu.
În funcție de ora afișării rezultatelor, cererea de înscriere poate fi completată și
pe data de 03.07.2019, până la ora 16.
Cererea va fi însoțită obligatoriu de o adeverință cu notele și media generală
obținute la Evaluarea Națională în clasa a VIII-a, eliberată de unitatea școlară
la care a absolvit clasa a VIII-a (original) și de foaia matricolă pentru clasele V –
VIII (cu calculul mediei generale) – original.
Solicitarea, în scris, pentru renunțarea la locul obținut este posibilă, imediat
după afișarea rezultatelor și până în data de 04.07.2019, ora 16.
Completarea locurilor rămase libere, datorită renunțării la locul obținut se
realizează prin repartizarea centralizată a următorilor candidați în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile fiecăruia.
Repartizarea se va face de către DGMRU pentru toate colegiile, pe data de
04.07.2019, între orele 16.00 – 17.00.
Pe data de 05.07.2019, după ora 14.00, vor fi afișate rezultatele finale.

