
RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR 

PENTRU CURSUL DE FORMARE A 

SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA 

INDIRECTĂ – 2018 
 

 

În perioada 12.02-25.05.2018, în Şcoala Militară de Maiştri Militari 

şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” se desfăşoară Cursul de 

formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă în arma Rachete 

şi Artilerie Antiaeriană, specialitatea militară Rachete şi Artilerie 

Antiaeriană. 

 

DATE PRIVIND RECRUTAREA ŞI SELECŢIA 

 

 

- recrutarea  candidaţilor: 04.09 – 27.10.2017; 

- selecţia candidaţilor: 30.10-07.12.2017; 

- număr locuri scoase la concurs: 40; 

- fără taxă de înscriere; 

- cazare gratuită; 

- contravaloare masă, conform normelor în vigoare. 

Pentru informare privind condiţiile de recrutare şi selecţie, 

candidaţii sunt rugaţi să se adreseze birourilor informare 

recrutare/centrelor militare judeţene de care aparţin. 

 

TEMATICA PENTRU PROBELE DE CONCURS: 

 

A. Pentru proba de concurs Test grilă la limba engleză (conform 

DMRU-4 din 06.02.2012) 

 1. Domeniile tematice cuprinse în programa şcolară: 

  a. formule de salut şi adresare, identificare persoane, călătorii, 

cazare, hrănire, cumpărături, timp liber, familie, evenimente, activităţi 

cotidiene; 

  b. grade militare. 

 

 



 2. Elemente de gramatică: 

 a. Substantivul - substantive regulate şi neregulate de mare 

frecvenţă; 

   

 b. Adjectivul - gradele de comparaţie ale adjectivelor/adverbelor; 

 c. Verbul – timpurile de bază ale modului indicativ în aspect 

simplu şi continuu (prezentul, trecutul, viitorul simplu); 

 d. Cuvinte de legătură comune (and, but, because, not, after, next, 

before); 

 e. Articolul – hotărât, nehotărât, zero, omisiunea articolului; cazuri 

speciale de utilizare a articolului; 

 f. Sintaxa – ordinea cuvintelor în propoziţie: tipuri de propoziţii 

(afirmative, interogative, negative); 

 g. Vocabular – frecvent, cotidian, concret (vezi universul tematic al 

textului). 

 Subiectele pentru testul grilă la limba engleză se întocmesc de 

către comisia de admitere, cu respectarea standardelor de performanţă 

emise anual de către Direcţia Management Resurse Umane. 

 Pentru limba engleză elaborarea testului se realizează în 

concordanţă cu programa pentru examenul de bacalaureat la limba 

modernă 2. 

 

b. Pentru proba de concurs Test grilă de verificare a cunoştinţelor din 

legislaţia privind apărarea naţională, regulamente militare generale şi 

specialitate: 

 

 Legi, ordine, dispoziţii, manuale militare: 

 

Constituţia României*** republicată în 2003: 

- statul român, suveranitatea, unitatea poporului şi egalitatea între 

cetăţeni; 

- fidelitatea faţă de ţară; 

- obligativitatea privind apărarea ţării; 

- atribuţiile preşedintelui României în domeniul apărării; 

- Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 

- forţele armate. 

 



Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naţionale: 

- Ministerul Apărării Naţionale; 

- structura de forţe a armatei. 

 

Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi 

muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate 

străine pe teritoriul României: 

- paza obiectivelor militare şi protecţia persoanelor; 

- uzul de armă; 

 

 

Codul penal al României*** republicat în 2008 

- infracţiuni contra capacităţii de apărare a României. 

 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9 din 06.02.2013 pentru 

aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în 

Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, 2013 

- redactarea, listarea şi evidenţa documentelor clasificate; 

- multiplicarea documentelor clasificate; 

- manipularea documentelor clasificate; 

- păstrarea documentelor clasificate; 

- distrugerea documentelor clasificate. 

 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39 din 08.04.2010 pentru 

aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a 

prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

voluntari, Bucureşti, 2010: 

- recrutarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; 

- instruirea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; 

- angajarea şi sistemul de evidenţă a soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti; 

- încadrarea/eliberarea în/din funcţii şi promovarea soldaţilor şi 

gradaţilor profesionişti; 

- încadrarea/eliberarea în/din funcţii şi promovarea soldaţilor şi 

gradaţilor profesionişti; 

- aprecierea de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; 



- recompensarea şi sancţionarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; 

- trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. 

 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.81 din 05.05.2007 pentru 

aprobarea F.T.-11, „Instrucţiuni pentru tragerile cu armamentul de 

infanterie, Bucureşti, 2007” 

- greşeli pe timpul executării şedinţelor de tragere, pentru care 

trăgătorul se apreciază cu calificativul NESATISFĂCĂTOR; 

- personalul destinat organizării şi conducerii tragerilor în poligon; 

- interdicţii pe timpul cât subunităţile se găsesc în poligon; 

- activităţi ce se execută după terminarea şedinţelor de tragere; 

- controlul armamentului. 

 

 

Dispoziţia şefului Statului Major al Forţelor Terestre – S.M.F.T. 94 din 

02.07.2008 pentru aprobarea F.T.-14, „Instrucţiuni privind principiile, 

regulile şi operaţiunile pentru tragerile cu armamentul de infanterie, 

Bucureşti, 2008: 

- pistolul mitralieră calibrul 7,62x39 mm model 1963; 

- operaţiuni pentru tragerea cu pistolul mitralieră calibrul 7,62 x39 

mm model 1963. 

 

F.A.-8, „Manualul pentru instruirea luptătorului din forţele aeriene”, 

Braşov, 2005, vol.II: 

- masca contra gazelor; 

- fortificaţii – lucrări de protecţie individuală; 

- acţiunile luptătorului pentru cercetarea detaliilor din teren. 

 

Regulamente  militare generale: 

 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 38 din 15.03.2016 pentru 

aprobarea R.G.-1 – „Regulamentul de ordine interioară în unitate”, 

Bucureşti, 2016: 

- relaţiile dintre militari; 

- relaţiile dintre militari şi personalul civil; 

- comportarea militarilor în diferite situaţii; 

- activitatea zilnică în unitate; 



- reguli referitoare la portul uniformei militare şi hainelor civile; 

- portul semnului personal de identitate, semnului individual de 

avertizare medicală şi al bijuteriilor; 

- îngrijirea frizurii şi a feţei; 

- igiena şi asistenţa medicală; 

- scutirile şi concediile medicale; 

- învoiri, permisii, concedii; 

- rapoarte personale; 

- întreţinerea cazărmilor; 

- cazarea militarilor; 

- accesul în unitatea militară şi primirea vizitatorilor. 

 

 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 97 din 02.09.2014 pentru 

aprobarea R.G.-2 – „Regulamentul serviciului interior”, Bucureşti, 2014: 

- categorii şi tipuri de servicii; 

- selecţionarea şi numirea personalului din serviciul interior; 

- pregătirea şi verificarea personalului din serviciul de 

pază/intervenţie; 

- controlul medical şi asistenţa psihologică; 

- apelul şi schimbarea personalului din serviciul interior. 

 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 97 din 02.09.2014 pentru 

aprobarea R.G.-2 – „Regulamentul serviciului interior”, Bucureşti, 2014 

- categorii şi tipuri de servicii; 

- selecţionarea şi numirea personalului din serviciul interior; 

- pregătirea şi verificarea personalului din serviciul de 

pază/intervenţie; 

- controlul medical şi asistenţa psihologică; 

- apelul şi schimbara peronalului din serviciul interior; 

- armamentul şi muniţia personalului din serviciul interior; 

- timpul de odihnă şi pentru recuperare după executarea serviciului 

interior; 

- prezentarea raportului de către pesonalul din serviciul interior; 

- paza obiectivelor militare; 

- subunitatea de pază; 

- fişa pazei; 



- tabelul cu misiunile şi consemnul particular al fiecărui post; 

- atribuţiile comandantului pazei, caporalului de schimb, personalul 

din postul de pază/postul de control acces/patrulă; 

- consemnul general şi consemnul particular; 

- secretul; 

- schimbara personalului din serviciul de pază; 

- somaţii şi identificări; 

- reguli de păstrare şi manipulare a armamentului şi muniţiei; 

- interdicţii pe timpul desfăşurării serviciului de pază; 

- modul de acţiune a personalului din serviciul de pază în diferite 

situaţii; 

- accesul în diferite zone/incinte păzite din obiectivele militare; 

- controlul serviciului de pază; 

- serviciul de intervenţie. 

 

Ordinul ministrului apărării nr. M. 64 din 10.06.2013 pentru aprobarea 

R.G. – 3 „Regulamentul disciplinei militare”, Bucureşti, 2013 

- disciplina militară; 

- autoritatea militară; 

- recompensele morale şi materiale ce se pot acorda soldaţilor şi 

gradaţilor profesionişti; 

- abateri de la disciplina militară; 

- sancţiuni disciplinare ce se pot aplica soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti; 

- aplicarea şi executarea sancţiunilor disciplinare; 

- căi de atac împotriva deciziei privind aplicarea sancţiunilor 

disciplinare; 

- analiza stării disciplinei militare; 

- competenţele comandanţilor/şefilor de a aplica sancţiuni disciplinare 

soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; 

- competenţele comandanţilor/şefilor de a propune/acorda 

recompense soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. 

 



SPECIALITATE: 

 

A. Rampa de lansare SM - 90 

 

- caracteristici tehnico-tactice ale rampei de lansare SM-90; 

- mecanismele rampei de lansare SM -90; 

- transmisia electrică de forţă şi urmărire sincronă a rampei de lansare 

SM -90: 

o elemente de comandă şi execuţie în transmisia electrică de 

forţă şi urmărire sincronă; 

o funcţionarea transmisiei electrice de forţă şi urmărire sincronă; 

- sistemul de comandă a startului rampei de lansare SM-90; 

- surse de alimentare în curent continuu ale sistemului de comandă a 

startului rampei de lansare SM-90: 

o surse de alimentare în curent alternativ ale sistemului de 

comandă a startului rampei de lansare SM-90; 

o automatica sistemului de comandă a startului; 

o construcţia, verificarea şi reglarea aparaturii sistemului de 

comandă a startului; 

o funcţionarea sistemului de comandă a startului. 

- construcţia şi verificarea funcţionării aparaturii sistemului de 

comandă a startului. 

 

B. Sistemul de artilerie antiaeriană S-60 

 

- caracteristici tehnico-tactice ale tunului antiaerian cal.57 mm; 

- descrierea tunului antiaerian cal. 57 mm S-60; 

- funcţionarea tunului automat cal.57 mm S-60: 

o funcţionarea mecanismelor închizătorului; 

o funcţionarea mecanismului de accelerare; 

o funcţionarea magazinului; 

o funcţionarea dispozitivului automat; 

o funcţionarea frânei de tragere; 

o funcţionarea corectorului a.a.; 

o funcţionarea nulindicatoarelor. 



 

C. Dispozitive optice folosite în apărarea antiaeriană 

- aparatura optică artileristică. 

 

  

BIBLIOGRAFIE: 

 

a. Pentru testul grilă la limba engleză: 

 Manualele valabile pentru sesiunea de bacalaureat 2017 de tip „M-

tehnologic” şi „profilul tehnologic”. 

b. Pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia privind 

apărarea naţională, regulamente militare generale şi specialitate: 

 

Legislaţia privind apărarea naţională şi regulamente militare generale: 

 

- Constituţia României*** republicată în 2003: art, 1-3; 73-74; 138; 

149; 188; 

- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naţionale: art.1-4; 22-31; 

- Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare 

şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele 

armate străine pe teritoriul României: art. 11-21; 23; 

- Codul penal al României***republicat în 2008: art.331-339; 348-

352; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9/2013 pentru 

aprobarea „Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în 

Ministerul Apărării Naţionale”, Bucureşti, 2013: pag. 50-58; 62; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 39/2010 pentru 

aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării 

Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul 

soldaţilor şi gradaţilor voluntari”, Bucureşti, 2010: pag.2-28; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 81/2007 pentru 

aprobarea F.T.-11 „Instrucţiuni pentru tragerile cu armamentul de 

infanterie”, Bucureşti, 2007: pag. 22; 39-41; 43-47; 

- Dispoziţia şefului Statului Major al Forţelor Terestre – S.M.F.T.-

94/2008 pentru aprobarea F.T. 4 „Instrucţiuni privind principiile, 



regulile şi operaţiunile pentru tragerile cu armamentul de 

infanterie”, Bucureşti, 2008: pag. 33-40; 261-275; 

- F.A. 8, „Manualul pentru instruirea luptătorului din forţele 

aeriene”, Braşov, 2005, vol.II: pag. 23-30; 60-63; 72-74; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 38/2016 pentru 

aprobarea R.G.- 1 „Regulamentul de ordine interioară în unitate”, 

Bucureşti, 2016: pag. 8-17; 43-62; 69-75; 90-94; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 97/2014 pentru 

aprobarea R.G.-2 „Regulamentul serviciului interior”, Bucureşti, 

2014: pag. 10-20; 22-25; 28-33; 35-36; 49-54; 58-59; 61-64; 65-75; 

78-84; 85-90; 

- Ordinul ministrului apărării nr. M. 64/2013 pentru aprobarea R.G.-3 

„Regulamentul disciplinei militare”, Bucureşti, 2013: pag. 7-13; 17-

28; 31-32; 67-68; 72-73; 77-78. 

 

Specialitate: 

 

- Lt.col. Florian Dumitrescu – Culegere de lecţii. Cunoaşterea rampei 

de lansare SM-90, Braşov, 1981; 

- Lt.col. Radu Andronic – Instalaţia de lansare SM-90: album cu 

scheme, Braşov, 1993; 

- Memoratorul comandantului rampei de lansare, Bucureşti, 1968; 

- Rampa de lansare SM-90. Descrierea tehnică şi instrucţiuni de 

exploatare, partea a II-a, Bucureşti, 1976; 

- Tunul antiaerian automat calibrul 57 mm S-60 – instrucţiuni de 

serviciu, Bucureşti, 1998; 

- Reguli de tragere pentru artilerie antiaeriană de calibru mic 

înzestrată cu tunuri antiaeriene automate calibrul 57 mm, Bucureşti, 

1979; 

- Instrucţiuni privind descrierea, întrebuinţarea şi păstrarea aparaturii 

artileristice, topografice, de calcul şi meteorologice din unităţile şi 

subunităţile de apărare antiaeriană, Bucureşti, 1979; 

- Manualul pentru cunoaşterea, serviciul de luptă şi întrebuinţarea 

telemetrelor stereoscopice bază 1 m, Bucureşti, 1973. 

  



PROBELE DE CONCURS ŞI PONDEREA REZULTATELOR ACESTORA 

ÎN MEDIA DE ADMITERE LA CURSUL DE FORMARE A 

SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERA INDIRECTĂ, 

ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2017-2018 
 

Arma/ 

specialitatea 

militară pentru 

care se 

organizează 

admitere 

Probele de concurs şi ponderea rezulatelor cestora în 

media de admitere 

Rachete şi artilerie 

antiaeriană 

Proba 1 – Limba engleză, probă eliminatorie, test 

grilă, durata 90 de minute. Nota minimă de admitere 

5,00, ponderea în media de admitere – 20%. 

Proba 2 – Test grilă de verificare a cunoştinţelor din 

legislaţia privind apărarea naţională, regulamente 

militare generale şi de specialitate. Nota minimă de 

admitere 5,00, ponderea în media de admitere – 80%. 

 

Media minimă de admitere – 5,00. 

 
GRAFICUL – CADRUL  

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII  

LA CURSUL DE FORMARE  

A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE PE FILIERĂ INDIRECTĂ 

ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 
Activităţi/probe de concurs Perioada/ora 

1.  
Prezentarea candidailor 

14.01.2018 

până la ora 17.00 

2.  
Test grilă la limba engleză 

15.01.2018 

începând cu ora ora 09.00 

3.  Afişarea rezultatelor testului grilă la limba 

engleză 

15.01.2018 

până la ora 14.00 

4.  
Depunerea contestaţiilor 

15.01.2018 

până la ora 15.00 

5.  
Soluţionarea contestaţiilor 

15.01.2018 

până la ora 16.00 



Nr. 

crt. 
Activităţi/probe de concurs Perioada/ora 

6.  Test grilă de verificare a cunoştinţelor din 

legislaţia privind apărarea naţională, regulamente 

militare generale şi de specialitate 

16.01.2018 

începând cu  ora 09.00 

7.  Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a 

cunoştinţelor 

16.01.2018 

până la ora 14.00 

8.  
Depunerea contestaţiilor 

16.01.2018 

până la ora 15.00 

9.  
Soluţionarea contestaţiilor 

16.01.2018 

până la ora 16.00 

10.  
Afişarea rezultatelor finale 

16.01.2018 

până la ora 17.00 

 

 

 


