
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU 
CONCURSURILE DE ADMITERE 

- SESIUNEA AUGUST 2017 – 
 

PROGRAMUL DE STUDII POSTLICEALE CU DURATA DE 1 AN 

(formarea subofiţerilor, filiera directă) 

 

PROBE DE CONCURS:  
-Test grilă la limba engleză,  
-Test de verificare a cunoştinţelor limba română (limba şi comunicare) şi legislaţie în domeniul 

apărării 
 

a. LIMBA ENGLEZĂ: 
     TEMATICĂ: 
Examinarea la limba engleză se va executa potrivit Dispoziţiei Direcţiei Management Resurse 
Umane D.M.R.U.-4/06.02.2012 pentru aprobarea „Standardelor de performanţă pentru proba de 
limbă străină din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului 
pentru participarea la cursuri de carieră în ţară”. 
 
     BIBLIOGRAFIE:  
Bibliografia pentru proba la limba engleză se constituie din manualele utilizate în 
ciclul liceal, pentru formarea competenţelor generale prevăzute în trunchiul comun, din programele 
şcolare pentru limbi moderne corespunzătoare nivelului – ţintă A 2 la toate competenţele. 

1. Manuale şcolare; 
2. Articole din ziare şi reviste; 
3. Materiale de pe reţeaua de internet (cu drept public de folosire); 
4. Broşuri; 
5. Cărţi şi publicaţii autentice din ţări de limbă engleză; 
6. Formule de salut, identificare personală, călătorii, cazare, hrănire, cumpărături, activităţi 

cotidiene, timp liber, familie, evenimente. Noţiuni de bază întâlnite în mass-media internaţională, 
formule de salut şi adresare, grade militare. 
 
b. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA LIMBA ROMÂNĂ (limbă şi 
comunicare) ŞI LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII: 
 
b.1. LIMBA ROMÂNĂ (limbă şi comunicare): 
    TEMATICĂ: 

1. Competenţe specifice: utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor 
texte; identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale; 

2. Niveluri/conţinuturi: fonetic; identificarea noţiunilor: hiat, diftong, accent, evitarea 
cacofoniei; scrierea corectă a cuvintelor (în special a neologismelor); scrierea cu majusculă; 
despărţirea cuvintelor în silabe; folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie; 
morfosintactic; folosirea corectă a acordului gramatical; lexico-semantic; cunoaşterea sensului corect 
al cuvintelor (în special al neologismelor); folosirea adecvată a cuvintelor în context; erori semantice: 
pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică; cunoaşterea relaţiilor semantice: sinonimie, antonimie, 
polisemie, omonimie; stilistico-textual; identificarea figurilor de stil. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
      Manualele şcolare valabile pentru concursul de admitere în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” sunt cele elaborate conform programelor şcolare şi 
aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru examenul de bacalaureat, din anul şcolar 
2015-2016. 



 
b.2. LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII: 
     
 TEMATICĂ: 
Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767/31.10.2003, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
2. Autorităţile publice.  

Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, publicată în M. Of. nr.172/07.07.1994, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

1. Organizarea armatei; 
2. Structura sistemului naţional de apărare; 
3. Atribuţiile autorităţilor publice privind apărarea naţională. 

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în M. Of. nr. 155/20.07.1995, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

1. Statutul cadrelor militare. Dispoziţii generale; 
2. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; 
3. Interzicerea sau restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi; 
4. Recompense şi sancţiuni ale cadrelor militare; 
5. Provenienţa maiştrilor militari şi subofiţerilor; 
6. Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare; 
7. Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare; 
8. Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare. 

Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea M.Ap.N., publicată în M. Of. partea I nr. 
654/28.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: 

1. Atribuţiile şi responsabilităţile M.Ap.N.; 
2. Structura de forţe a armatei; 
3. Conducerea M.Ap.N. 

Legea nr. 121/ 2011 privind participarea Forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului 
statului român, publicată în M.Of. Partea I nr. 427/17.06.2011, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

1. Planificarea, trimiterea şi retragerea în/din misiuni şi operaţii ale forţelor armate. 
Legea nr. 122, din 25 iunie 2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor 
deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României, publicată 
în M.Of. nr. 426/17.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

1. Utilizarea armamentului, a dispozitivelor militare şi a muniţiilor de către personalul 
    M.Ap.N.participant la operaţii în afara teritoriului statului român. 

HG nr. 106/09.02.2011pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicat în M. Of. nr. 
125/18.02.2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

1. Cariera maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate. 
Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în M. Of. nr. 
990/12.12.2006: 

1. Serviciul militar în termen pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război; 
2. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor care participă la pregătirea pentru apărarea ţării. 

 
 
    BIBLIOGRAFIE: 

1. Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767/31.10.2003, cu modificările şi 
completările 
ulterioare - titlul II, titlul III; 

2. Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, publicată în M. Of. nr.172/07.07.1994, cu 
modificările şi completările ulterioare - capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4; 



3. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în M. Of. nr. 
155/20.07.1995, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul 1, secţiunile 1, 2, 3, 4/capitolul 
2, capitolul 3, capitolul 4, capitolul 6, capitolul 7; 

4. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea M.Ap.N., publicată în M. Of. 
partea I nr. 654/28.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul 2, capitolul 5, 
capitolul 6; 

5. Legea nr. 121/ 2011 privind participarea Forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, publicată în M.Of. Partea I nr. 427/17.06.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare – capitolul II; 

6. Legea nr. 122, din 25 iunie 2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi 
muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul 
României, publicată în M.Of. nr. 426/17.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare – 
secţiunea a 4-a/capitolul III; 

7. HG nr. 106/09.02.2011pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicat în M. Of. nr. 
125/18.02.2011, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul III; 

8. Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în M. Of. nr. 
990/12.12.2006 - secţiunea a 4-a/ capitolul 2, capitolul 5. 
 


