TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU ADMITEREA LA CURSUL DE SUBOFIŢER/MAISTRU MILITAR
DE COMANDĂ
I.

PROBE 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;
- învoiri, permisii, concedii;
- rapoarte personale;
- activităţi festive.
3. Regulamentul serviciului interior/2022:
- organizarea serviciului de permanenţă;
- serviciului operativ;
- serviciului de continuitatea conducerii;
- serviciului de pază;
- serviciului 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. 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.
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7. S.M.F.A 14/ 08.06.2015, Precizări privind activitatea consilierilor comandanţilor
pentru probleme ale maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi a
personalului care îndeplineşte atribuţii specifice acestei funcţii din Forţele Aeriene Române
- prevederi generale;
- ordinea şi disciplina, cultura şi tradiţiile militare;
- instruirea şi dezvoltarea profesională;
- atribuţii specifice în situaţii de criză şi război.
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. Ordinul Ministrului Apărării naționale M20/2022 - „Regulamentul serviciului interior”,
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.
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. 2Echipamentul 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. 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.
7. S.M.F.A 14/ 08.06.2015, Precizări privind activitatea consilierilor comandanţilor pentru
probleme ale maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi a
personalului care îndeplineşte atribuţii specifice acestei funcţii din Forţele Aeriene Române:
Cap. II – Prevederi generale, Cap. III - Ordinea şi disciplina, cultura şi tradiţiile militare, Cap. IV Instruirea şi dezvoltarea profesională, Cap. VI - Atribuţii specifice în situaţii de criză şi război
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