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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE INSTRUCTOR 

SUPERIOR LA CATEDRA INSTRUIRE MILITARĂ DE BAZĂ 

 

A. TEMATICA: 

 

*** Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

 învăţământul militar preuniversitar 

 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-58 din 27.05.2013 pentru aprobarea 

„Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari” 

 norma didactică; 

 formarea continuă a instructorilor militari; 

 cuantificarea pregătirii profesionale a instructorilor militari. 

 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-85 din 02.07.2003 pentru aprobarea 

„IM - 3/3, Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari 

şi subofiţeri” 

 organizarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri; 

 consiliul de învăţământ; 

 consiliul de administraţie; 

 catedrele/comisiile didactice; 

 documente de conducere a învăţământului; 

 personalul didactic şi didactic auxiliar; 

 evaluarea elevilor/cursanţilor; 

 încheierea situaţiei şcolare; 

 examenele organizate în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri. 

 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-9 din 06.02.2013 pentru aprobarea 

„Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării 

Naţionale” 

 accesul la informaţii clasificate; 

 controlul privind protecţia informaţiilor clasificate; 

 protecţia fizică; 

 controlul accesului; 

 protecţia documentelor clasificate; 

 reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate. 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS-9 din 26.01.2009 pentru aprobarea 

„L-4/7, vol.1, Norme de consum, piese de schimb şi materiale pentru mentenanţa 

echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare” 

 dispoziţii generale; 
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 normarea consumurilor de piese de schimb şi materiale pentru mentenanţa 

echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare. 

 

*** Dispoziţia SMG-8 din 07.02.2012 pentru aprobarea „L-11/1, vol.1, Instrucţiuni 

privind mentenanţa echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare din 

înzestrarea Armatei României” 

 predarea-primirea vehiculelor, introducerea în serviciu şi detaşarea acestora; 

 stabilirea necesarului şi a drepturilor anuale de motoresurse; 

 organizarea şi executarea inspecţiilor tehnice periodice; 

 ieşirea/înapoierea în/din cursă, organizarea, executarea deplasării şi 

transportul vehiculelor; 

 utilizarea vehiculelor, în funcţie de parcul sau grupa de destinaţie din care fac 

parte. Reguli de folosire. Optimizarea utilizării vehiculelor; 

 operaţiuni ce se execută la vehicule cu ocazia controalelor şi întreţinerilor 

tehnice. Periodicitatea acestora; 

 operaţiuni specifice pentru pregătirea şi exploatarea vehiculelor în sezonul 

rece/iarna şi în sezonul cald/vara; 

 metodologia scoaterii din funcţiune şi casării. 

 

*** Ordinul ministrului transporturilor nr.75/2014 privind reglementarea activităţii de 

pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, complet şi 

modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 64/2015 şi Ordinul ministrului 

transporturilor nr. 37/2016 

 Norme privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de 

conducere auto; 

 Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto. 

 

*** Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268 din 8 decembrie 2010 

privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere publicat în 

Monitorul oficial nr. 843 din 16 decembrie 2010. 

 

*** Ordinul şefului Statului Major General nr. SMG-30 din 29.12.2016 pentru 

aprobarea Concepţiei de educaţie fizică şi sport în Armata României 

 educaţia fizică militară; 

 sportul pentru toţi; 

 sistemul de educaţie fizică şi sport din Armata României; 

 evaluarea educaţiei fizice militare şi sportului. 

 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 149 din 13.12.2012 pentru aprobarea 

Regulamentului educaţiei fizice militare 

 organizarea educaţiei fizice militare; 

 atribuţiile ofiţerului/subofiţerului care gestionează activitatea de educaţie 

fizică militară din unităţi/instituţii de învăţământ militare; 

 şedinţa/lecţia de educaţie fizică militară; 
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 evaluarea nivelului de pregătire fizică a personalului militar. 

 

B. BIBLIOGRAFIA: 

 

*** Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – art. 34-41; 

 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-58 din 27.05.2013 pentru aprobarea 

„Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari” – art. 6-14; 25-31; anexa nr.2; 

 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-85 din 02.07.2003 pentru aprobarea 

„IM - 3/3, Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari 

şi subofiţeri” – pag. 15-19; 31-35; 38-42; 49-58; 73-87; 

 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-9 din 06.02.2013 pentru aprobarea 

„Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării 

Naţionale” – art. 11-16; 21-29; 114- 125; 131-143; 165-241; 

 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS-9 din 26.01.2009 pentru aprobarea 

„L-4/7, vol.1, Norme de consum, piese de schimb şi materiale pentru mentenanţa 

echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare” – pag. 7-11; 

 

*** Dispoziţia SMG-8 din 07.02.2012 pentru aprobarea „L-11/1, vol.1, Instrucţiuni 

privind mentenanţa echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare din 

înzestrarea Armatei României” – art. 27-86; 110-111; 140-163; 198-205; 

 

*** Ordinul ministrului transporturilor nr.75/2014 privind reglementarea activităţii de 

pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere – anexa nr.1, 

anexa nr.2, cu completările şi modificările ulterioare prin Ordinul ministrului 

transporturilor nr. 64/2015 şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 37/2016; 

 

*** Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268 din 8 decembrie 2010 

privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere publicat în 

Monitorul oficial nr. 843 din 16 decembrie 2010 – pag 1-29; 

 

*** Ordinul şefului Statului Major General nr. SMG-30 din 29.12.2016 pentru 

aprobarea „Concepţiei de educaţie fizică şi sport în Armata României” – pag. 7-11; 

14-16; 20-21. 

 

*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 149 din 13.12.2012 pentru aprobarea 

Regulamentului educaţiei fizice militare – pag. 3-12; 39-43. 


