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NECLASIFICAT

I. NUMĂRUL DE LOCURI
Total
120

II. PROBELE DE EVALUARE
Procedura de selecţie şi repartizare în Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” se
bazează pe rezultatele evaluării competenţelor dobândite în cadrul ciclului gimnazial.
Evaluarea competenţelor se realizează conform standardelor naţionale de evaluare.
Etapele admiterii şi ponderea lor la media de admitere:
Admiterea în Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova
se desfăşoară în două etape:
a)
Etapa I – în data de 27.05.2022, candidaţii susţin o probă eliminatorie cu durata de 3
ore, care constă într-un test grilă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română
și Matematică.
Sunt declaraţi „ADMIS” la proba eliminatorie, candidaţii care obţin la proba de evaluare a
cunoştinţelor cel puţin nota 6.00.
Candidaţii care au obţinut la proba de evaluare a cunoştinţelor mai puţin de nota 6.00 sunt
declaraţi „RESPINS”.
Notele obţinute de candidaţii declaraţi „ADMIS” se iau în considerare la calculul mediei
finale de admitere.
Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau
III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare se înmatriculează în clasa a IX-a în
Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” Craiova, în limita cifrei de şcolarizare aprobate, fară
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. Dosarele acestor
candidaţi se întocmesc de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare
zonale/judeţene/de sector. După completare, acestea se înaintează, spre avizare, la Direcţia Generală
Management Resurse Umane. Dosarele avizate se returnează birourilor informare-recrutare care le-au
întocmit, în vederea planificării candidaților pentru participarea la selecție. Probele de selecţie pentru
aceşti candidaţi se desfaşoară în centrele zonale de selecţie şi orientare, iar rezultatele obținute se
înaintează Direcţiei Generale Management Resurse Umane de către centrele militare, în trei zile de la
data finalizării dosarului, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a înștiințării
candidaților. Locurile ocupate de candidaţii menţionaţi se deduc din cifra de şcolarizare aprobată
pentru unitatea de învăţământ militar preuniversitar pentru seria respectivă.
Etapa a II-a – în data de 04.07.2022, candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” în prima etapă
şi au participat la Evaluarea Naţională, sunt ierarhizaţi şi repartizaţi, prin aplicaţia informatică a
Ministerului Educaţiei, în funcţie de media finală de admitere şi de opţiunile exprimate în fişa de
înscriere, în limita numărului de locuri aprobate pentru Colegiul Naţional Militar „Tudor
Vladimirescu” Craiova.
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Media finală de admitere se calculează astfel:
MFA= 0,2۰MA+0,8۰NP
unde:
MFA = media finală de admitere;
NP = nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura
română şi Matematică;
MA = media de admitere se calculează potrivit formulei stabilite de Ministerul Educației
(conform Ordinului ministrului educaţiei nr. 54150 / 30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 – 2023:
MA = 0,2۰ABS + 0,8۰EN
unde: ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională.
La mediile finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se face folosind, în ordine,
următoarele criterii:
a) nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română
şi Matematică;
b) media generală obţinută la Evaluarea Naţională;
c) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
d) media generală pentru clasele V - VIII.
În cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile finale de admitere precum şi
toate mediile menţionate mai sus egale, toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi „ADMIS” în Colegiul
Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” prin suplimentarea numărului de locuri.
Admiterea în Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu” Craiova, în cele două etape de
admitere, se va desfășura la sediul Colegiului Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” situat în Craiova,
strada Vasile Alecsandri, nr. 91.

STRUCTURA
TESTULUI DE LA PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR
La elaborarea subiectelor se iau în vedere următoarele:
a) să conţină 30 itemi, din care:
- 10 la Limba şi literatura română;
- 20 la Matematică (10 la Algebră și 10 la Geometrie);
b) testul este elaborat de către o comisie a cărei componență se aprobă de şeful Direcţiei
generale management resurse umane, în cadrul unei convocări organizate într-un colegiu naţional
militar sau la sediul direcţiei.
c) comisia elaborează două variante de test pe baza Programelor din anul şcolar respectiv
pentru disciplinele limba şi literatura română şi matematică, valabile pentru Evaluarea naţională a
absolvenţilor clasei a VIII-a.
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Reguli ce trebuie respectate pe timpul examenului
Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului de verificare, 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 cu numărul de ordine atribuit.
Se interzice candidaţilor să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete
şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a
obiectelor personale stabilită de comisia de admitere, în acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea
obiectelor menţionate, în sala stabilită în acest scop, nu vor fi primiţi în sala de susținere a testului de
verificare.
Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de susținere a testului de verificare, asupra lor, în
obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt
aşezaţi în sălile de susținere a testului de verificare, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare,
culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau alte lucrări ale altor
candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte
sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de susținere a
testului de verificare, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de
comunicare/care permite conectarea la internet/la reţelele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru
rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu exteriorul;
Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe
între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu exteriorul;
Candidaţii care încalcă regulile menţionate vor fi eliminați din sălile susținere a testului de
verificare, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost
introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi
indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.
La predarea lucrării candidatul se asigură că au fost completate răspunsurile conform
modelului de mai jos:
Model de răspuns:
Nr. item

a

b

1

c

d
X

Semnul X arată că răspunsul d este corect.
Dacă un candidat bifează mai multe răspunsuri ca fiind corecte la aceeaşi întrebare,
punctajul pentru acea întrebare se anulează.
La predarea lucrării candidatul se asigură că au fost completate răspunsurile conform
precizărilor făcute de către supraveghetori.
Nu se admit ştersături sau modificări pe foaia de 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 a lucrărilor scrise.
Evaluarea probei de verificare a cunoştinţelor susţinută sub formă de test grilă se realizează de
către doi evaluatori, în prezenţa candidatului, asistat de alţi doi candidaţi din aceeaşi sală, imediat după
terminarea timpului stabilit pentru susţinerea probei. Ultimii trei candidaţi rămân în sală până la
evaluarea ultimei lucrări.
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Evaluatorul/responsabilul de sală consemnează pentru fiecare candidat rezultatul evaluării în
borderoul de corectare şi acordă pentru răspunsul corect de la fiecare item 0,3 puncte. Punctajul maxim
este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se acordă 1 punct din oficiu.
Baremul de evaluare va fi afişat la avizierul unităţii de învăţământ după încheierea probei
scrise.
III. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PROBE DE CONCURS:
- Matematică (Algebră și Geometrie);
- Limba şi literatura română.
TEMATICA:
a.
MATEMATICĂ – conţinuturile programei şcolare de matematică aprobată de
Ministerul Educaţiei Naţionale pentru examenul de evaluare naţională din anul şcolar 2021-2022;
b.
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - conţinuturile programei şcolare de limba şi
literatura română aprobată de Ministerul Educaţiei pentru examenul de evaluare naţională din anul
şcolar 2021-2022.
BIBLIOGRAFIA:
manualele şcolare valabile pentru concursul de admitere în colegiul naţional militar
sunt cele elaborate conform programelor şcolare şi aprobate de către Ministerul Educaţiei pentru
examenul de evaluare naţională din anul şcolar 2021-2022.
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IV. GRAFICUL - CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „TUDOR VLADIMIRESCU”, ÎN ANUL
ŞCOLAR 2022-2023
Data

Ora

Activitate
ETAPA I

Joi
26.05.2022

Vineri
27.05.2022

08:00 – 18:00

Prezentarea candidaţilor la sediul colegiului din
Craiova, strada Vasile Alecsandri, nr.91 pentru
efectuarea instructajului în vederea desfăşurării
probelor de concurs şi primirea legitimaţiilor de
concurs.

07:30 – 08:30

Accesul candidaților în sălile de examen.

08:30 – 08:50

Verificarea identității candidaţilor.

09:00 – 12:00

Susţinerea probei verificare a cunoştinţelor.
Evaluarea lucrărilor în sălile de examen, în prezenţa
candidaţilor.
Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a
cunoștințelor.
Ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi
„RESPINS” la testul grilă de verificare a
cunoștințelor.
ETAPA a II-a

12:00 – 14:00
până la ora 16:00
16:00 – 20:00

Joi, 30.06.2022
Vineri, 01.07.2022
Sâmbătă, 02.07.2022

Luni, 04.07.2022
Luni
04.07.2022
Marţi
05.07.2022
Luni
04.07.2022
Marţi
05.07.2022
Miercuri
06.07.2022

Până la ora 16:00

Până la ora 16:00
după ora 15:00

Verificarea, de către părinți și candidați, a
corectitudinii datelor din fișa listată de calculator,
corectarea eventualelor greșeli în baza de date
computerizată, validarea şi listarea fișelor corectate
din aplicația informatică centralizată

Afișarea rezultatelor preliminare la avizier,
pe pagina de facebook și pe site-ul CNMTV.
Preluarea solicitărilor scrise privind renunţarea la
locul obţinut de către candidaţii declaraţi ,,ADMIS”
(dacă este cazul)
Confirmarea locului ocupat prin completarea cererii
de înscriere în colegiu și întocmirea fișei de echipare
(on-line)

Afișarea rezultatelor finale

V. DOCUMENTELE CARE SE PREZINTĂ LA SEDIUL COLEGIULUI

Etapa I – La prezentarea în Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, candidaţii au
asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere, dacă nu au împlinit vârsta de 14 ani,
instrumente de scris.
Etapa a II - a – în data de 04.07.2022, candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” în prima
etapă şi au participat la Evaluarea Naţională, sunt ierarhizaţi şi repartizaţi, prin aplicaţia informatică a
Ministerului Educaţiei, în funcţie de media finală de admitere şi de opţiunile exprimate în fişa de
înscriere, în limita numărului de locuri aprobate pentru Colegiul Naţional Militar „Tudor
Vladimirescu” Craiova.
În zilele de 04.07.2022 - 05.07.2022, până la ora 16:00, candidații declarați ,,ADMIS” care
doresc să renunțe la locul obținut trebuie să solicite în scris conform Cerere de renunţare la locul
NECLASIFICAT
6 din 8

NECLASIFICAT

obţinut în Colegiul Naţional Militar, renunţarea la locul obţinut la sediul colegiului la care au susținut
probei de verificare a cunoștințelor.
Cererea se depune personal sau se transmite electronic la Colegiul Naţional Militar ,,Tudor
Vladimirescu”, la adresa de email: admitere@cnmtv.ro.
În zilele de 04.07.2022 şi 05.07.2022, până la ora 16:00, candidaţii care au susținut proba de
verificare a cunoştinţelor la Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” și au fost declaraţi
„ADMIS” în învățământul liceal militar împreună cu părinte/tutore/reprezentant legal confirmă locul
ocupat prin completarea unei cereri conform modelului Cerere de înscriere în clasa a IX –a în
Colegiul Naţional Militar .... Cererea, însoţită de adeverinţa ce cuprinde notele şi media generală
obţinute la Evaluarea Naţională în clasa a VIII -a, eliberată de unitatea şcolară unde elevul a absolvit
clasa a VIII - a şi foaia matricolă pentru clasele V -VIII - cu calculul mediei generale, se transmit
electronic la adresa de email: admitere@cnmtv.ro sau se depune personal. În cazul în care candidatul şi
părintele/tutorele/reprezentantul legal al acestuia nu transmit niciun răspuns în termenul prevăzut în
calendarul admiterii, candidatul se consideră ,,ELIMINAT”, este exclus din procesul de repartizare
computerizată pentru colegiile militare şi este informat în scris despre acest fapt.
Candidaţii care sunt declaraţi „ADMIS”, în învăţământul liceal militar, care au transmis în
format electronic adeverinţa ce cuprinde notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională în
clasa a VIII -a, eliberată de unitatea şcolară unde elevul a absolvit clasa a VIII - a şi foaia matricolă
pentru clasele V -VIII - cu calculul mediei generale, îşi vor completa dosarul de candidat cu aceste acte
în original, la începerea cursurilor, în maximum două săptămâni de la prezentarea candidatului în
colegiul naţional militar unde a fost admis.
VI. REGULI DE CONDUITĂ ÎN INCINTA COLEGIULUI NAŢIONAL MILITAR
„TUDOR VLADIMIRESCU”
Toţi candidaţii trebuie să aibă în orice împrejurare o comportare civilizată, o ţinută decentă şi
îngrijită.
Candidaţilor li se interzice:
a) să deterioreze bunurile puse la dispoziţie pe perioada desfăşurării evaluării;
b) să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice, alte substanţe interzise prin lege;
c) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament pe timpul
desfăşurării activităţilor;
d) să încalce normele de ordine interioară referitoare la accesul limitat în unele spaţii sau
sectoare;
e) să aducă şi să difuzeze în spaţiile puse la dispoziţie materiale care prin conţinutul lor
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, la bunele moravuri sau care
cultivă violenţa şi intoleranţa;
f) să lanseze anunţuri false privind securitatea instituţiei sau a altor obiective;
g) să deţină şi să introducă în spaţiile puse la dispoziţie materiale sau instrumente care prin
acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi sau a personalului colegiului;
h) să nu respecte normele sanitare stabilite la nivelul colegiului, în conformitate cu precizările
Ministerului Sănătății și ale Ministerului Educației;
i) să nu respecte normele de securitate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor;
j) să nu se legitimeze la solicitarea personalului de serviciu.
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DATE DE CONTACT:
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „TUDOR VLADIMIRESCU”
Localul 1 – Craiova, str. Vasile Alecsandri nr.91, cod 200463
Tel.- 0251/562828 Fax - 0251/ 563172
e-mail: colmil.craiova@yahoo.com
facebook: Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”
site: cnmtv.mapn.ro
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