
 

1 din 3 

           
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA 

CURSUL DE FORMARE A SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE 
SESIUNEA NOIEMBRIE 2021 

 

1. 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. 
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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.  

 
2. LIMBA ENGLEZĂ:  

Precizări metodologice: nivelul  A2 la toate competenţele. 
REPERE SPECIFICE pentru elaborarea testului grilă pentru proba de limba engleză din cadrul 
admiterii: 

- să înţeleagă esenţialul unui text simplu, pe teme concrete - 60-120 cuvinte / text  (+/-10%); 
- să identifice informaţii specifice, previzibile dintr-un text dat, prin citire selectivă; 
- să folosească structurile de gramatică şi noţiunile de vocabular cu nivel de complexitate redus; 
- să recunoască elemente specifice în vederea rezolvării unor cerinţe elementare de producere a 

mesajelor scrise. 
 
TEMATICĂ: 
- Universul tematic al textului: formule de salut, identificare personală familie, şcoală, activităţi 

cotidiene şi din timpul liber, mâncare, muzică, divertisment, mass-media, călătorii, sport, cumpărături, 
literatură, viaţa de echipă, aspecte legate de profesii şi de viitorul profesional.  

- Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă, formală, informală. 
- Structuri de gramatică: 

- morfologie: substantivele regulate şi neregulate de mare frecvenţă; gradele de comparaţie ale 
adjectivelor/adverbelor; articolul zero, omisiunea articolului, timpurile de bază ale modului indicativ, 
în aspect simplu şi continuu (prezentul, trecutul, viitorul simplu şi de intenţie, prezentul perfect şi 
trecutul perfect); verbe modale (can, may, must, should cu infinitiv prezent); cuvinte de legătură 
comune (and, but, or, because, not, after, next, before), prepoziţii de loc, de timp, de mişcare ; 
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- elemente de sintaxă: ordinea cuvintelor în propoziţie/frază, tipuri de propoziţii: afirmativă, 
interogativă, negativă, propoziţia completivă directă (concordanţa timpurilor), propoziţia condiţională 
de tip I şi II. 

- Vocabular:  
- mediul concret: activităţi cotidiene, relaţii de familie, tineretul, sănătate, mass-media, mediul 
înconjurător, şcoală, profesii, călătorii, obiceiuri, relaţii, conflicte între generaţii, sărbători naţionale, 
biografii ale personalităţilor, mâncare, muzică, divertisment, sport, cumpărături, descrieri de locuri, 
lucruri şi persoane. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

Bibliografia pentru proba la limba engleză se constituie din manualele utilizate în ciclul liceal 
(corespunzătoare profilului tehnologic), pentru formarea competenţelor generale prevăzute în trunchiul 
comun, din programele şcolare pentru limbi moderne corespunzătoare nivelului-ţintă A1-A2 (conform 
Anexei nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010). 
              Manualele şcolare reprezintă, ca şi în cazul examenului de bacalaureat, suportul didactic 
utilizat pentru parcurgerea programei şcolare şi nu materialul din care se extrag subiecte pentru test. 
 
                                                                                                


