TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA POSTURILOR DE INSTRUCTORI MILITARI, PUBLICATE
ÎN B.I.A. NR. 5/2019
I. Denumirea postului: Instructor avansat (şi şef comisie didactică) – ofiţer
Pozitia 21 din statul de funcţii al Departamentului forţe terestre;
Disciplinele: Tactica genurilor de armă – infanterie; Tactica armelor forţe terestre
A. Tematica şi bibliografia probelor de concurs
Tematica se referă la proba practică a concursului care constă în susţinerea
unei prelegeri la principalele discipline ale postului şi anume Tactica genurilor de
armă – infanterie; Tactica armelor forţe terestre în prezenţa membrilor
comisiei de concurs.
TEMATICA:
Tema 1: Deplasarea Bg.Mc.;
Tema 2: Staţionarea Bg.Mc.;
Tema 3: Regruparea Bg.Mc.;
Tema 4: Înlocuirea Bg.Mc.;
Tema 5: Lupta de întâlnire a Bg.Mc.;
Tema 6: Joncţiunea Bg.Mc.;
Tema 7: Înaintarea spre contact a Bg.Mc.;
Tema 8: Retragerea Bg.Mc.;
Tema 9: Sprijinul de informaţii al operaţiei ofensive a Bg.Mc.;
Tema 10: Sprijinul de informaţii al operaţiei de apărare a Bg.Mc.;
Tema 11: Sprijinul de informaţii al operaţiei ofensive a D.Mc.;
Tema 12: Sprijinul de informaţii al operaţiei de apărare a D.Mc.;
BIBLIOGRAFIA:
1. FT-1, Doctrina operaţiilor forţelor terestre, Bucureşti, 2017;
2. SMG – 3, Manualul de planificare operaţională a operaţiilor, Bucureşti,
2016;
3. SMG – 12, Manualul semnelor convenţionale, Bucureşti, 2014;
4. SMG.Cc. – 2.3, Manualul pregătirii informative a câmpului de luptă,
Bucureşti, 2005;
5. FT-3, Manualul de tactică generală a forţelor terestre, Bucureşti, 2013;
6. FT/I-1, Manualul pentru luptă al brigăzii mecanizate, Bucureşti, 2004.
B. Descrierea procedurii de concurs
Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
c) competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd
activităţi didactice;
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d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către
mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor
ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului;
f) capacitatea candidatului de a derula sau conduce proiecte de cercetaredezvoltare;
g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”.
Probele de concurs cuprind:
PROBA I:
Constă în rezolvarea de către candidat, a unui test de verificare a
cunoștințelor, tip grilă, cu 30 itemi, timp de rezolvare maximum 90 min.
PROBA II:
Constă in susţinerea publică a unei prelegeri, la disciplinele Tactica
genurilor de armă – infanterie; Tactica armelor forţe terestre, pe un subiect
ales de către comisia de concurs din tematica prezentată. Subiectul prelegerii va fi
comunicat, în scris, fiecărui candidat, cu 48 de ore înainte de examen.
II. Denumirea postului: Comandant pluton (și instructor) - ofițer/Compania
studenți/Facultatea de comandă și stat major/Universitatea Națională
de Apărare „Carol I”
Poziția 1 din statul de funcții al Plutonului 2 studenți/Compania studenți/
Facultatea de comandă și stat major/Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Discipline:
 Tactică;
 Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie;
 Instrucţie de front;
 Pregătire psihică pentru luptă;
 Legi, regulamente militare generale;
 Instrucţie sanitară;
Arma: infanterie/oricare
A. TEMATICA CONCURSULUI
Tema 1: Plutonul de infanterie-principii generale și conducere.
Tema 2: Organizarea, pregătirea și executarea ședințelor individuale de
tragere.
Tema 3: Instrucția de front a militarului.
Tema 4: Contracararea efectelor acțiunilor psihologice ale inamicului.
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Tema 5: Activitatea zilnică în unitate; recompense și sancțiuni disciplinare.
Tema 6: Sănătatea militarilor.
B. BIBLIOGRAFIA
 F.T./I.-4.1 Manualul pentru luptă al plutonului de infanterie, 2013;
 F.T.-11 Instrucțiuni pentru tragerile cu armamentul de infanterie,
2007;
 R.G.-5 Regulamentul instrucției de front, 2009;
 R.G.-1 Regulamentul de ordine interioară în unitate, 2016;
 R.G.-3 Regulamentul disciplinei militare, 2013.
C. CRITERII SUPLIMENTARE
 să fi condus structuri similare/echivalente minim un an;

D. DESCRIEREA PROCEDURII DE CONCURS
D.1. Comisia de concurs evaluează candidații din perspectiva următoarelor
aspecte:
1. Organizarea, îndrumarea şi desfăşurarea instruirii militarilor din subordine;
2. Desfășurarea şedinţelor de pregătire cu comandanţii de grupe;
3. Asigurarea şi controlul desfăşurării activităţilor conform programului orar al
unităţii;
4. Instruirea şi controlul personalului subunităţii destinate pentru serviciul
interior;
5. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturale, sportive şi de educaţie
ostăşească cu subordonaţii;
6. Capacitatea de verificare a stării bunurilor şi a tehnicii subunităţii şi a
măsurilor ce se iau pentru întreţinerea şi menţinerea acestora în stare de
funcţionare;
7. Verificarea periodică, conform actelor normative în vigoare, privind existenţa,
condiţiile de păstrare şi mânuire a întregului armament şi a muniţiei aflate
asupra subunităţii;
8. Controlul modului de întreţinere şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor
folosite de subunitate, precum şi realizarea măsurilor de prevenire şi stingere a
incendiilor;
9. Cunoaşterea problemelor referitoare la nivelul de pregătire, calităţile
personale, situaţia familială, nevoile şi preocupările militarilor din subunitate;
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10. Desfăşurarea muncii educative cu subordonaţii;
11. Aplicarea prevederilor regulamentare privind: ordinea şi disciplina militară;
executarea serviciului de permanenţă; mânuirea documentelor clasificate;
respectarea normelor de protecţie a mediului şi muncii;
12. Participarea la îmbunătăţirea bazei materiale a instrucţiei;
13. Măsurice se iau pentru menţinerea ordinii şi disciplinei militare în subunitate;
14. Asigurarea distribuirii, la timp, a drepturilor băneşti şi materiale militarilor din
subordine;
15. Aplicarea prevederile legale privind lucrul cu documentele clasificate.
D.2. PROBELE DE CONCURS
Proba 1:
 susținerea unei prelegeri cu durata de 15-25 de minute în care se prezintă
rezultatele profesionale anterioare și planul se dezvoltare al carierei
militare;
 sesiune de întrebări (20-25 de minute) din partea comisiei pentru evaluarea
competențelor necesare conducerii activităților specifice postului.
Proba 2:
 desfășurarea unei activități de instruire în prezența comisiei de concurs
(25-30 de minute); tema probei practice se anunță cu 48 de ore înainte de
susținere.
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