
RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR 

PENTRU CURSUL DE FORMARE A SUBOFIŢERILOR 

ÎN ACTIVITATE PE FILIERA INDIRECTĂ – 2019 

 

În perioada 11.03.2019-31.07.2019 în Şcoala Militară de Maiştri 

Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” se desfăşoară  

Cursul de formare a subofiţerilor în activitate în arma Rachete şi 

Artilerie Antiaeriană, pe filiera indirectă. 

 

DATE DE INTERES GENERAL: 

- pentru informaţii suplimentare privind condiţiile de recrutare şi 

selecţie, candidaţii sunt rugaţi să se adreseze birourilor 

informare recrutare/centrelor militare judeţene de care aparţin; 

- la concursul de admitere se prezintă candidaţii declaraţi 

„ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi 

orientare; 

- număr locuri scoase la concurs: 30; 

- sursa de provenienţă a candidaţilor: 

- din rândul soldaţilor gradaţi profesionişti (să aibă 

vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi la data acordării 

gradului); 

- din rândul  civililor din cadrul sau din afara 

Ministerului Apărării Naţionale (să aibă vârsta de cel 

mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului 

de admitere la cursul de formare); 

- taxa de înscriere are valoarea de 100 lei; 

- pentru candidaţii care provin din rândul civililor din cadrul sau 

din afara Ministerului Apărării Naţionale taxa privind 

contravaloarea normei de hrană are valoarea estimativă de 36 lei pe 

zi; 



- pentru candidaţii care provin din rândul soldaţilor gradaţi 

profesionişti taxa privind contravaloarea normei de hrană are 

valoarea estimativă de 27 lei pe zi; 

- taxa privind contravaloarea cazării are valoarea estimativă de 6 

lei pe zi, şi se aplică numai pentru candidaţii care provin din rândul 

civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale.  

 

 

I. TEMATICA PENTRU PROBELE DE CONCURS: 

 

A. pentru proba I de concurs: testul 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, or, because, not, after, next, 

before); 

 f. Articolul  –  hotărât, nehotărât,  zero,  omisiunea articolului; cazuri speciale de 

utilizare a articolului; 

 g. Sintaxa – ordinea cuvintelor în propoziţie; tipuri de propoziţii (afirmative, 

interogative, negative); 

            h. 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: 

LEGI, ORDINE, DISPOZIŢII 

1. Constituţia României - republicată în anul 2003: 

 statul român; suveranitatea; teritoriul; unitatea poporului şi egalitatea între 

cetăţeni; 

 îndatoriri fundamentale; 

 atribuţiile preşedintelui României în domeniul apărării; 

 forţele armate; 

 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 
2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 

Naţionale, republicată: 

 dispoziţii generale; 

 structura de forţe a armatei; 

 conducerea Ministerului Apărării Naţionale; 

 personalul Ministerului Apărării Naţionale. 

3. Legea nr. 122 din 15 iunie 2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare 

şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate 
străine pe teritoriul României 

 dispoziţii generale; 

 deţinerea şi portul armelor şi muniţiilor de către personalul Ministerului 

Apărării Naţionale. Operaţiuni cu arme, dispozitive militare şi muniţii;  

 paza obiectivelor militare şi protecţia persoanelor; 

 uzul de armă. 
4. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate. 

5. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

 dispoziţii generale; 

 îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; 

 provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor; 



 acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare; 

 degradarea militară, scoaterea din şi reluarea în evidenţa militară a 

ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor; 

 aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare. 

 trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare; 

 stagiile minime în grad.  

6. Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea 

Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 clasificarea informaţiilor; 

 declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de 
secretizare; 

 accesul la informaţii clasificate. 

7. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

 informaţiile secrete de stat; 

 informaţii secret de serviciu. 

8. Hotărârea Guvernului României nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea 

Ghidului carierei militare, cu modificările şi completările ulterioare: 

 cariera maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate. 

9. Legea apărării naţionale a României nr. 45 din 07.07.1994, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 structura sistemului naţional de apărare; 

 organizarea armatei; 

 atribuţiile autorităţilor publice privind apărarea naţională. 
 

II. BIBLIOGRAFIA: 

A.  pentru testul grilă la limba engleza:  

Manualele valabile pentru sesiunea de bacalaureat 2019 de tip „M-

tehnologic” şi „profilul tehnologic”. 

B. pentru proba de concurs: test grilă de verificare a cunoştinţelor din 

legislaţia privind apărarea naţională: 

Legislaţia privind apărarea naţională: 

1. Constituţia României – republicată  în anul  2003: art. 1-4, art. 54-57, art. 92, 

art. 118, art. 119. 



2. Legea nr. 346 din 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naţionale, republicată: Capitolul I. Dispoziţii generale - art. 1-5; 
Capitolul V-art. 28-38; Capitolul VI - art. 39-42; Capitolul VII - art. 43-46. 

3. Legea nr.122 din 15 iunie 2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare 

şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate 

străine pe teritoriul României: Capitolul I - art. 1-3; Capitolul II - art.4-7; 
Capitolul III. Secţiunea a 2 – a - art. 11-13;  Capitolul III. Secţiunea a 3 – a - art. 

14-23. 

4. Legea 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, cu modificările şi 
completările ulterioare: Titlul XI - art. 413-437. 

5. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările 

şi completările ulterioare: Capitolul I - art .1-6; Capitolul II - art. 7-35; 

Capitolul III - art. 36-44; Capitolul VI - art. 45-68; Capitolul V - art. 69-72; 
Capitolul VI - art. 73-84; Capitolul VII - art. 85-91; Capitolul VIII. Secţiunea a 

2 - a - art. 94-99. 

6. Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea 
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu 

modificările şi completările ulterioare: Capitolul II. Secţiunea 1 - art. 4-18; 

Capitolul II. Secţiunea a 2-a - art. 19-24; Capitolul II. Secţiunea a 5-a - art.33-

39. 
7. Legea 182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu 

modificările şi completările ulterioare: Capitolul II - art. 16-30; Capitolul III - 

art. 31-33;  
8. Hotărârea Guvernului României nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea 

Ghidului carierei militare, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul 

III. - art.21-26. 

9. Legea apărării naţionale a României nr. 45 din 07.07.1994, cu modificările şi 
completările ulterioare: Capitolul II - art. 6-25; Capitolul III - art.26-30; 

Capitolul VI - art.31-35. 
  



PROBELE DE CONCURS ŞI PONDEREA  ACESTORA ÎN MEDIA DE ADMITERE  LA 

CURSUL DE FORMARE A SUBOFIŢERILOR PE FILIERA INDIRECTĂ ÎN ARMA 

RACHETE ŞI ARTILERIE ANTIAERIANĂ – SERIA 2019 

Arma  
Specialitatea 

militară 
Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere 

Subofiţeri  

- Rachete şi 

artilerie 

antiaeriană 

Proba nr.1 Limba engleză, probă eliminatorie, test grilă, durata 

90 min – nota minimă de admitere 5,00 (cinci) –  fără pondere la 

calculul mediei de admitere 

Proba nr.2 Verificarea  cunoştinţelor din legislaţia privind 

apărarea naţională, durata 180 min, test grilă cu 18 itemi din 

legislaţie privind apărarea naţională.  

Se acordă: -     1 punct din oficiu; 

- 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect  

Nota minimă de admitere – 5,00 (cinci)  

Ponderea în cadrul mediei de admitere – 90%). 

Media examenului de bacalaureat – ponderea în cadrul mediei 

de admitere- 10%. 

Relaţia de calcul pentru media de admitere: 

 

unde:   

MT - media la testul grilă de verificare a cunoştinţelor; MB - 

media la examenul naţional de bacalaureat. 

Media minimă de admitere este 5:00 (cinci) 
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GRAFICUL – CADRU 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE 

ADMITERIE LA CURSUL DE FORMARE A SUBOFIŢERILOR PE 

FILIERA INDIRECTĂ ÎN ARMA RACHETE ŞI ARTILERIE 

ANTIAERIANĂ – SERIA 2019 

 

Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 03 – 05.03.2019, astfel: 

Prezentarea şi instructajul candidaţilor 03.03.2019 până la ora 17.00 

Proba I de concurs. Test grilă la limba 
engleză 

04.03.2019, orele 10.00-11.30 

Corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea 
rezultatelor la proba I 

04.03.2019 orele 11.40-14.00 

Depunerea contestaţiilor la proba I 04.03.2019  orele 14.00-15.00 

Analizarea şi rezolvarea contestaţiilor la 
proba I 

04.03.2019 orele 15.00-16.00 

Afişarea rezultatelor finale la proba I  04.03.2019 ora 16.00 

Proba a II-a de concurs. Test  grilă de 

verificare a cunoştinţelor din legislaţia 
privind apărarea naţională. 

05.03.2019 orele 10.00 – 13.00 

Corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea 
rezultatelor la proba a II-a. 

05.03.2019 orele 13.10 – 15.00 

Depunerea contestaţiilor la proba a II-a 05.03.2019  orele 15.00 – 16.00 

Analizarea şi rezolvarea contestaţiilor la 
proba a II-a 

05.03.2019 orele 16.00 – 17.00 

Afişarea rezultatelor finale la proba a II-a  
05.03.2019 orele 17.00 – 18.00 

Afişarea rezultatelor finale ale admiterii 

 


