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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 
PENTRU ADMITEREA LA CURSURILE DE 

PERFECŢIONARE/SPECIALIZARE A MAIŞTRILOR MILITARI, 
SUBOFIŢERILOR, SOLDAŢILOR ŞI GRADAŢILOR PROFESIONIŞTI 

ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2018-2019 
 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI 

A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I” 
 

 

1. CURS DE CONDUCĂTORI AUTO 
 

I. PROBĂ DE CONCURS: test grilă de verificare a cunoştinţelor, din cunoştinţele de 
specialitate dobândite anterior. 

II. TEMATICĂ: 
        1. Principiile procesului de învăţământ (principiile didactice). 
        2. Formele educaţiei şi interdependenţa lor. 

          3. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu privind pregătirea în vederea obţinerii permisului de 
conducere. 

        4. Noţiuni de mecanică. 
 III. BIBLIOGRAFIE:  
 1. Manual de pedagogie, Ioan Jinga, Elena Istrate, Ed. All Educaţional, 1998: 

 - Conceptele de educaţie formală, educaţie nonformală şi educaţie informală: pag. 173 – 180; 
 - Interdependenţa formelor de educaţie: pag. 180 – 181. 
 - Principiile procesului de învăţământ (principiile didactice): pag. 215 – 223.   
         2. Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013, anexele 1-6 privind reglementarea activităţii 
de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, cu modificările şi completările 
ulterioare, publicat în M. Of., partea I, nr. 267 bis/13.05.2013. 
         3. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268 din 08.12.2010 privind procedura de 
examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în M. Of., partea I, nr. 843/16.12.2010, 
modificat şi completat cu Ordinul 82/07.06.2013 al ministrului afacerilor interne, publicat în M. Of., 
partea I, nr. 340/11.06.2013, Ordinul 110/14.07.2014 al ministrului afacerilor interne, publicat în M. 
Of., partea I, nr. 543/22.07.2014, Ordinul 97/25.08.2015 al ministrului afacerilor interne, publicat în 
M. Of., partea I, nr. 639/21.08.2014. 
         4. Mecanică tehnică, ediţia a II-a – Editura Didactică şi pedagogică, Andrei Ripianu, Paul 
Popescu, Barbu Bălan, Bucureşti, 1982: 
- Cadrul general al mecanicii: obiectul şi evoluţia mecanicii, diviziunile mecanicii, principiile 
mecanicii: pag. 5 – 9; 
-  Noţiuni şi concepte generale ale mecanicii: noţiuni fundamentale, masa, corp (continuum material), 
sisteme de referinţă, forţa, sisteme de mărimi şi unităţi de măsură utilizate în mecanică: pag. 9 – 43. 
 
 

2. CURSUL DE SUBOFIŢER/MAISTRU MILITAR DE COMANDĂ 
 

I. PROBĂ DE CONCURS: test grilă de verificare a cunoştinţelor, din cunoştinţele de 
specialitate dobândite anterior. 

II. TEMATICĂ: 
           1. S.M.F.T. 26/2006, Ghidul organizării şi desfăşurării şedinţelor de consiliere în forţele 
terestre, nr. S.M.F.T. 26/2006 din 12.07.2006: 

- principii generale; 
- procesul de consiliere; 
- tipuri de consiliere. 

          2.  Regulamentul de ordine interioară în unitate, R.G.-1/2016: 
- tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României; 
- activitatea zilnică în unitate; 
- ţinuta militarilor;  
- sănătatea militarilor;  
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- învoiri, permisii, concedii;  
- rapoarte personale; 
- activităţi festive. 

          3.  .  Regulamentul serviciului interior, R.G.-2/2014:  
- serviciul de permanenţă; 
- serviciul de pază;  
- serviciul de intervenţie. 

         4. Regulamentul disciplinei militare, R.G.-3/2013: 
- disciplina militară; 
- recompense; 
- abateri de la disciplina militară;  
- sancţiuni disciplinare. 

  5. Regulamentul instrucţiei de front, R.G.-5/2009: 
- instrucţia de front a militarului; 
- instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe jos; 
- instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe autovehicule. 

        6. F.T./I. - 5, Manualul pentru luptă al grupei de infanterie, BUCUREŞTI 2015, nr. 
S.M.F.T.  8, din 19.01.2015: 

- grupa de infanterie;  
- ofensiva;  
- apărarea;  
- acţiuni intermediare; 
- securitatea acţiunilor şi protecţia forţelor. 

        7. F.T./I. - 8, Manualul instrucţiei luptătorului – etapa instrucţiei  individuale de bază, 
BUCUREŞTI 2017,  nr. S.M.F.T. - 2 din 04.01.2017: 

- instrucţia pe linia armelor/specialităţilor; 
- instrucţia tactică generală. 

  8. S.M.F.T. 17/09.04.2015, Precizări privind activitatea consilierilor comandanţilor pentru 
probleme ale maiştrilor militari, subofiţerilor şi gradaţilor profesionişti din forţele terestre: 

- prevederi generale; 
- instruirea; 
- ordinea şi disciplina militară; 
- dezvoltarea profesională;  
- starea de sănătate, nivelul calităţii vieţii şi moralul personalului din domeniul de 

responsabilitate; 
- tradiţii şi cultură. 
III. BIBLIOGRAFIE: 

       1. S.M.F.T. 26/2006, Ghidul organizării şi desfăşurării şedinţelor de consiliere în forţele 
terestre, nr. S.M.F.T. 26/2006 din 12.07.2006: Cap. I  – Principii generale, Cap. II  – Procesul de 
consiliere, Cap. III - Tipuri de consiliere. 
       2. R.G.-1/2016 - „Regulamentul de ordine interioară în unitate”, aprobat prin Ordinul 
ministrului apărării naţionale - nr. M 38 din 15.03.2016: Cap. I - Dispoziţii generale, Cap. II - 
Tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României, Cap. IV - Activitatea zilnică în 
unitate, Cap. V - Ţinuta militarilor, Cap. VI - Sănătatea militarilor, Cap. VII - Învoiri, permisii, 
concedii, Cap. VIII - Rapoarte personale, Cap. IX - Activităţi festive, Anexa nr. 3- Accesul în unitatea 
militară şi primirea  vizitatorilor, Anexa nr. 9 - Permisiile militarilor şi întreruperea concediului de 
odihnă. 
      3. R.G.-2/2014 - „Regulamentul serviciului interior”,  aprobat prin Ordinul ministrului 
apărării naţionale nr. M.S. 97 din 02.09.2014, cu modificările şi completările ulterioare:  Cap. I - 
Dispoziţii generale, Cap. II - Organizarea serviciului interior, Cap. III - Serviciul de permanenţă, Cap. 
IV - Serviciul de pază, Cap. V - Serviciul de intervenţie. 
    4. R.G.-3/2013 - „Regulamentul disciplinei militare”,  aprobat  prin Ordinul ministrului    
apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. I - 
Dispoziţii generale, Cap. II – Recompense, Cap. III - Abateri de la disciplina militară, Cap. IV - 
Sancţiuni disciplinare. 
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  5. R.G.-5/2009 - „Regulamentul  instrucţiei de  front”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării 
naţionale nr. M-28 din 11.03.2009, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. I - Dispoziţii 
generale, Cap. II - Instrucţia de front a militarului, Cap. IV - Instrucţia de front a subunităţilor şi 
unităţilor militare care  acţionează pe jos, Cap. V - Instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor 
militare care  acţionează pe autovehicule, Anexa nr. 1 – Glosar, Anexa nr.  2- Echipamentul pentru 
instrucţie al militarilor, Anexa nr. 3 - Semnale pentru conducerea  militarilor şi subunităţilor care 
acţionează pe jos, Anexa nr. 4 - Semnale pentru conducerea militarilor şi subunităţilor care acţionează 
pe autovehicule. 
   6. F.T./I. – 5, Manualul pentru luptă al grupei de infanterie, BUCUREŞTI 2015, nr. S.M.F.T. – 
8 din 19.01.2015: Cap. I, Secţiunea 1-5 -  Destinaţia, rolul şi misiunile grupei de infanterie; 
organizarea grupei de infanterie; capabilităţi şi limitări ale grupei de infanterie; principii de 
întrebuinţare în luptă; puterea de luptă, Cap. II, Secţiunea 1-3 -  Conducerea grupei; luarea deciziei 
tactice, Cap. III,  Secţiunea 1-6 -  Ofensiva; pregătirea şi executarea acţiunilor tactice ofensive; 
procedee de trecere la ofensivă; tipuri de acţiuni cu caracter ofensiv; forme de manevră în ofensivă; 
particularităţi ale acţiunilor tactice ofensive în medii specifice, Cap. IV,  Secţiunea 1-6  - Apărarea; 
pregătirea şi executarea acţiunilor tactice defensive; procedee de trecere la  apărare; tipuri de acţiuni cu 
caracter defensiv; forme de manevră din cadrul acţiunilor tactice defensive; particularităţi ale acţiunilor 
tactice defensive în medii specifice, Cap. V,   Secţiunea 1-9 - Acţiuni intermediare, Cap. VII,  
Secţiunea 1-13 - Securitatea acţiunilor şi protecţia forţelor. 
  7. F.T./I. - 8, Manualul instrucţiei luptătorului – etapa instrucţiei  individuale de bază, 
BUCUREŞTI 2017,  nr. S.M.F.T. - 2 din 04.01.2017 Cap. V -     Instrucţia pe linia 

armelor/specialităţilor: Secţiunea 1 Instrucţia genistică (V-1, V-7, V-11 ) - Folosirea uneltelor 
genistice; Alegerea, ocuparea, amenajarea şi mascarea  locaşului de tragere; Ascunderea, adăpostirea şi 
mascarea în câmpul tactic, Secţiunea a 2-a  Instrucţia EOD (V-25, V-29, V-30 ) - Cunoaşterea 
muniţiilor neexplodate/ UXO; Cunoaşterea muniţiilor neexplodate/ UXO; Cunoaşterea minelor 
antiblindate şi măsuri de siguranţă în lucrul cu acestea, Secţiunea a 3-a Instrucţia de comunicaţii şi 

informatică (V-46 ) - Transmiterea unui mesaj radio prin utilizarea alfabetului internaţional, Secţiunea 
a 4-a  Instrucţia pentru apărare împotriva armelor de distrugere în masă, chimic, biologică, 

radiologică, nucleară/ ADMCBRN (V-67, V-73, V-76, V-82 ) - Utilizarea şi întreţinerea 
echipamentelor de protecţie individuală; Identificarea semnelor şi semnalelor de avertizare şi alarmare, 
indicii de descoperire a atacului CBRN/emisii altele decât atacul; Reacţia la atacul nuclear, chimic şi 
biologic, Cap. VII  Instrucţia tactică generală:  (VII-1- V-64 ) - Tehnici individuale de echipare şi 
mascare a luptătorului în câmpul tactic; Tehnici individuale de deplasare a luptătorului în câmpul 
tactic; Tehnici individuale de navigaţie terestră a luptătorului în câmpul tactic; Tehnici individuale de 
observare a câmpului de luptă şi de raportare a acestora de către luptător; Tehnici individuale de 
executare a focului de către luptător în câmpul tactic; Tehnici individuale de acţiune / reacţie a 
luptătorului la contactul cu inamicul în câmpul tactic; Tehnici individuale de supravieţuire în condiţii 
de izolare temporară în câmpul tactic. 
   8. S.M.F.T. 17/09.04.2015, Precizări privind activitatea consilierilor comandanţilor pentru 
probleme ale maiştrilor militari, subofiţerilor şi gradaţilor profesionişti din forţele terestre: Cap. 
I - prevederi generale, Cap. II – instruirea, Cap. III - ordinea şi disciplina militară, Cap. IV - 
dezvoltarea profesională, Cap. V - starea de sănătate, nivelul calităţii vieţii şi moralul personalului din 
domeniul de responsabilitate, Cap. VI – tradiţii şi cultură. 
 

 


