Perioada de transmitere a documentelor din dosarul de candidat este
01.07-31.07.2022, ora 12:00.
Documentele necesare dosarului de candidat sunt următoarele:
1. Cererea de transfer;
2. Extras din foaia matricolă sau o adeverință cu situația școlară pe fiecare an de
studiu, eliberată de unitatea de învățământ liceal, din care să reiasă,
obligatoriu, profilul/ specializarea, media generală a fiecărui an de studiu
(minim 8oo ), mediile la disciplinele “matematică” și “limba engleză”
(minim 700), media la purtare (1000 ), nu au repetat niciunul din anii de
studiu, nu este în situație de corigență la momentul depunerii dosarului.
3. Copie xerox CI părinte/ tutore/ reprezentat legal (care a completat cererea de
înscriere);
4. Copie xerox CI candidat.
Procedura de completare și trimitere este următoarea:
− Se listează și se completează 2 (două) exemplare din cererea de transfer;
− Se scanează și se trimite pe mail la adresa: transfer@cmilaicuza.ro pentru
înregistrarea și luarea în evidență a acestuia;
− Se înaintează, în format electronic (scanate), în perioada 01-31.07.2022,
următoarele documente:
− Cererea de transfer (în două exemplare);
− Extras din foaia matricolă sau o adeverință cu situația școlară pe
fiecare an de studiu, eliberată de unitatea de învățământ liceal, din
care să reiasă, obligatoriu, profilul/ specializarea, media generală a
fiecărui an de studiu, mediile la disciplinele “matematică” și “limba
engleză”, media la purtare;
− Copie xerox CI părinte/ tutore/ reprezentat legal (care a completat
cererea de înscriere);
− Copie xerox CI candidat.
Cererea de transfer se înaintează colegiului național militar la care s-a ales
PRIMA opțiune.
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Transferul se va realiza în conformitate cu Dispoziția în comun a Statului
Major al Apărării, respectiv Direcției Generale Management Resurse Umane nr.
S.M.Ap. 72, respectiv D.G.M.R.U. 17 din 11.08.2020., pentru aprobarea
“Metodologiei privind transferul elevilor în colegiile naționale militare din unitățile
de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării” și a
Dispoziției în comun a Statului Major al Apărării, respectiv Direcției Generale
Management Resurse Umane nr. S.M.Ap. 42/2022, respectiv D.G.M.R.U. 5/2022.,
pentru modificarea “Metodologiei privind transferul elevilor în colegiile naționale
militare din unitățile de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației și
Cercetării” și a ordinului MApN M110/2014 cu completările și modificările
ulterioare.
Dispozițiile sunt publicate pe site-ul colegiului, pe prima pagină, la adresa:
http://www.cmilaicuza.ro
Pentru alte informații vă rog contactați secretariatul colegiului.
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