INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR DIN REȚEAUA
MINISTERULUI EDUCAȚIEI LA COLEGII NAȚIONALE MILITARE
(Conform prevederilor Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale
militare, aprobate prin O.M.Ap.N. nr. M.110/2014, cu modificările și completările ulterioare și a
Dispoziției pentru aprobarea Metodologiei privind transferul elevilor în colegiile naționale militare
din unitățile de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației nr. SMAp-72/2020 și
nr. DGMRU 17/2020, cu modificările și completările ulterioare)
Transferul elevilor din rețeaua Ministerului Educației la colegii naționale militare se poate
realiza în vacanța de vară, pentru ocuparea locurilor libere la sfârșitul clasei a IX-a și clasei a X-a, în
limita cifrei în limita cifrei totale de școlarizare aprobate pentru învățământul liceal militar.
Transferul se efectuează numai dacă solicitanții îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiții:
a) au cel puțin media generală 8,00 și cel puțin media 7,00 la disciplinele «matematică» și
«limba engleză»;
b) nu au avut media scăzută la purtare pe timpul frecventării liceului;
c) nu au repetat niciunul dintre anii de studii liceale și nu sunt în situație de corigență;
d) promovează testul de verificare a cunoștințelor aplicat în cazul în care numărul elevilor
înscriși în procedura de transfer depășește numărul de locuri libere;
e) promovează examenele de diferență;
f) susțin și promovează probele de selecție.
Solicitantul/părintele/tutorele legal transmite electronic sau depune la sediul instituției la
care are prima opțiune, până la data de 31.07.2022, următoarele documente:
- extras din foaia matricolă sau adeverință cu situația școlară pe fiecare an de studiu,
eliberată de unitatea de învățământ liceal civil, din care să reiasă, obligatoriu, profilul/specializarea,
media generală a fiecărui an de studiu, mediile la disciplinele „matematică” și „limba engleză”,
media la purtare;
- cererea de transfer (https://colmil_sm.forter.ro/cereredetransfertip.pdf), completată și
semnată;
- copii ale actelor de identitate ale elevului și părinților.
Solicitanții care îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus susțin probele eliminatorii de
selecție aptitudinală – evaluarea psihologică și a capacității motrice – la centrele zonale de selecție și
orientare și examinarea medicală, la unitățile medicale unde sunt arondați cu domiciliul, până cel
târziu cu 14 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor anului școlar următor (vor fi anunțați cu
privire la data susținerii probelor la numărul de telefon sau emailul menționat în cererea de transfer).
În situația în care numărul de solicitanți este mai mic sau egal cu numărul de locuri libere,
comisia de transfer repartizează solicitanții, la fiecare colegiu național militar, în funcție de
următoarele criterii:
- numărul de locuri libere la fiecare colegiu național militar;
- media general a anului de studiu a fiecărui solicitant;
- opțiunile exprimate în cererea de transfer.
În situația în care numărul de solicitanți este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia
de transfer organizează aplicarea unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele
„matematică” și „limba engleză”, în cadrul colegiului național militar unde și-au depus dosarul de
transfer.
Testul grilă se aplică cu cel puțin 8 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor anului școlar
următor (conform graficului de transfer postat pe site-ul colegiului, la secțiunea Transferul elevilor).
Solicitanții sunt repartizați pe locurile libere în cadrul colegiilor naționale militare, în ordinea
descrescătoare a rezultatelor obținute la test și în funcție de opțiunile exprimate în cererea de transfer
cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor anului școlar următor, în vederea
susținerii examenelor de diferență (conform graficului de transfer postat pe site-ul colegiului, la
secțiunea Transferul elevilor).
La note egale obținute la test, departajarea se face în funcție de numărul de puncte obținut în
cadrul testului la disciplina „matematică”. Dacă egalitatea persistă, departajarea se face în funcție de
media generală a anului/anilor de studiu.
Solicitanții care au fost repartizați pe locurile disponibile pentru transfer susțin examenele de
diferență în ultima săptămână înainte de începerea cursurilor anului școlar următor.

