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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
A  ŞCOLII  MILITARE  DE  MAIŞTRI  MILITARI  ŞI  SUBOFIŢERI  A  FORŢELOR  TERESTRE  „BASARAB  I” 

 
 
 

C o m a n d a n t u l  
Şcolii  Militare  de  Maiştri  Militari  şi  Subofiţeri  a  Forţelor  Terestre  „BASARAB  I” 

 
 

în temeiul prevederilor art. 2 din „R.G.-1/2016, Regulamentul de ordine interioară în unitate”,  
aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38 din 15.03.2016 şi art. 112 din 
„Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”, 
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10.10.2016, 

 
 

emite prezentele precizări: 
 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii  Militare de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- ediţie 2017, care intră în vigoare la data aprobării 
în şedinţa Consiliului de Administraţie. 

Art. 2 – (1) La data intrării în vigoare a prezentelor precizări, se abrogă Precizările privind 
ordinea interioară în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, 
ediţie februarie 2017, precum şi alte reglementări care contravin prezentului document. 

(2) Actele normative specifice abrogate se distrug conform reglementărilor în vigoare. 

Art. 3 – Precizările se multiplică prin grija staţiei de editare-multiplicare şi se difuzează 
structurilor interne din Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, până 
la nivel birou/ compartiment. 

 
 

Aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de _________    
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI 
SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I” 

___ septembrie 2017 
Nr. ________ 
- PITEŞTI - 

COMANDANTUL ŞCOLII  MILITARE  DE  MAIŞTRI  
MILITARI ŞI  SUBOFIŢERI  A  FORŢELOR TERESTRE  

„BASARAB  I” 
      

     Colonel 
        doctor Laurean-Georgel OPREAN 
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CAPITOLUL I 
Organizarea şi conducerea Şcolii Militare de Maiştri Militari  

şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” 
 

1. Prevederi generale 
 

Art. 1 - (1) În conformitate cu prevederile legilor ţării, actelor normative specifice, ordinelor şi 
dispoziţiilor eşaloanelor superioare se elaborează prezentele precizări pentru asigurarea cadrului 
organizatoric necesar executării competenţelor şi atribuţiilor specifice Şcolii Militare de Maiştri Militari 
şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, (denumită în continuare Şcoală).  

(2) Şcoala este unitate de învăţământ postliceal militar, componentă structurală a Forţelor 
Terestre, şi are ca misiune formarea profesională iniţială şi continuă a maiştrilor militari din Ministerul 
Apărării Naţionale, denumit în continuare M.Ap.N., şi din alte structuri ale sistemului naţional de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională cu care sunt încheiate protocoale de colaborare în acest 
scop, ca specialişti în exploatarea, repararea şi întreţinerea armamentului, tehnicii şi echipamentului din 
dotare, a subofiţerilor ca luptători şi lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare şi a ambelor 
categorii ca educatori şi cetăţeni cu pregătire postliceală, în măsură să acceadă succesiv pe o treaptă 
superioară a carierei militare, potrivit nevoilor armatei şi opţiunilor proprii, la pace, criză sau război, 
asigurând monitorizarea riguroasă a legalităţii în toate structurile/birourile/compartimentele subordonate 
în planificarea, organizarea, desfăşurarea, conducerea şi evaluarea tuturor activităţilor de perfecţionare a 
pregătirii profesionale, formare şi dezvoltare continuă a personalului militar profesionalizat, maiştrilor 
militari, subofiţerilor şi gradaţilor profesionişti în vederea evoluţiei în carieră prin diferite programe de 
instruire. 

(3) Şcoala poate asigura pregătire şi pentru personalul armatelor străine, în baza acordurilor/ 
protocoalelor/înţelegerilor de cooperare încheiate în acest scop. 

(4) Prezentele precizări asigură cadrul specific pentru organizarea şi funcţionarea instituţiei, 
stabilesc domeniile de responsabilitate, atribuţiile specifice şi diagrama de relaţii necesare pentru 
îndeplinirea misiunilor specifice.  

Art. 2 - Şcoala îşi desfăşoară activitatea în municipiul Piteşti, str. Trivale, nr. 16, delimitată 
astfel:  

a) la nord –str. Cpt. Cuţui Ion;  
b) la est – Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” Piteşti/ proprietăţi particulare;  
c) la sud – domeniu public;  
Art. 4 – (1) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” 

este unitate de învăţământ postliceal cu personalitate juridică, având următoarele elemente definitorii:  
a) act de înfiinţare; 
b) cod SIRUES; 
c) cod de identitate fiscală (CIF); 
d) cont în bancă; 
e) sigiliu/ştampilă cu însemnele Ministerului Apărării Naţionale, cu denumirea exactă a şcolii, 

corespunzătoare nivelului de învăţământ. 
(2) Comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” 

este conducătorul instituţiei, pe care o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu 
administraţia şi comunitatea locală, pe baza principiului comenzii unice şi descentralizării execuţiei, 
potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce-i revin. 

(3) Comandantul conduce procesul de educaţie şi instrucţie pentru îndeplinirea misiunilor şi 
obiectivelor şi are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal din şcoală. 

(4) Acţiunile întreprinse de Şcoală pentru atingerea misiunii şi obiectivelor stabilite la standarde 
superioare, vizează: 

a) îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei, în vederea alinierii la nivelul bunelor practici 
existente pe plan naţional şi internaţional; 

b) adaptarea procesului de învăţământ la obiectivele şi imperativele operaţionalizării unităţilor 
Armatei României, astfel încât absolvenţii să fie mai bine pregătiţi, capabili să răspundă cu eficienţă şi 



 

7 din 34 

competenţă cerinţelor unităţilor în care sunt încadraţi şi să acţioneze cu profesionalism în situaţii fluide 
şi complexe pe care le vor avea de înfruntat în carieră; 

c) crearea unui corp didactic propriu competent, dedicat, flexibil, capabil de performanţă pentru 
sporirea eficienţei şi eficacităţii procesului de instruire.  

Art. 5 – (1) În exercitarea conducerii şi îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în 
reglementările în vigoare, comandantului şcolii i se subordonează nemijlocit:  

a) locţiitorul comandantului;  
b) şeful de stat major; 
c) şeful instrucţiei şi educaţiei;  
d) subofiţerul de comandă. 

(2) Detalierea subordonărilor şi delegării de competenţe este prezentată în Anexele nr. 1 şi 2. 

Art. 6 - (1) În lipsa comandantului şcolii, conducerea şcolii se asigură, în ordine, de către 
locţiitorul comandantului, şeful de stat major sau şeful instrucţiei şi educaţiei.  

(2) Locţiitorul comandantului îndeplineşte atribuţiile pentru funcţia de şef de stat major potrivit 
prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.38 din 15.03.2016, pentru aprobarea ,,R.G.-1, 
Regulamentul de ordine interioară în unitate”. 

(3) Pe timpul cât comandantul şcolii nu poate îndeplini atribuţiile conducerii, înlocuitorul la 
comandă se numeşte prin ordin de zi pe unitate.  

Art. 7 -  (1) Pentru relaţionarea cu structurile din cadrul eşaloanelor superioare şi subordonate, 
pe domenii de competenţă, comandantul şcolii poate delega competenţa şefilor de structuri responsabili 
de respectivele domenii.  

  (2) Sistemul de relaţii prin care Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 
Terestre „Basarab I” asigură îndeplinirea atribuţiilor. 

 

2. Fundamentarea şi luarea deciziilor 
 

Art. 8 - În vederea creşterii operativităţii în îndeplinirea atribuţiilor, rezolvarea sarcinilor şi 
pentru fluidizarea procesului decizional, la nivelul şcolii funcţionează următoarele niveluri ierarhice de 

decizie:  

a) comandantul şcolii/ locţiitorul comandantului (în lipsa acestuia);  
b) locţiitorul comandantului; 
c) şeful de stat major; 
d) şeful instrucţiei şi educaţiei. 
Art. 9 - (1) Pentru rezolvarea unor sarcini complexe, repartizarea fondurilor financiare pe 

capitole bugetare, coordonarea principalelor activităţi de învăţământ, precum şi pentru fundamentarea 
deciziilor, la nivelul şcolii funcţionează, cu rol consultativ, Consiliul de administraţie.   

 (2) Pentru planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea  unitară a procesului 
de învăţământ la nivelul şcolii funcţionează Consiliul profesoral care analizează toate documentele şi 
activităţile curriculare/extracuriculare pe care le propune spre aprobare comandantului.  

(3) Pentru asigurarea calităţii educaţiei, aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare, precum 
şi pentru respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, la nivelul 
şcolii funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.). 

(4) În scopul analizării proiectelor de acte normative, doctrine şi manuale militare specifice, la 
nivelul şcolii funcţionează, cu rol deliberativ, Comisia pentru studierea, analiza proiectelor de acte 

normative specifice, doctrine şi manuale militare şi pentru elaborarea propunerilor, observaţiilor, punctelor 
de vedere referitoare la acestea.  

(5) În scopul monitorizării eficiente a activităţii de standardizare pentru gestionarea şi 
coordonarea activităţii la nivelul şcolii funcţionează Comisia pentru standardizare şi Comisia de 

analiză a activităţii de lecţii învăţate. 
Art. 10 - (1) Pentru analiza sau informarea asupra activităţilor desfăşurate sau în curs de 

desfăşurare şi pentru rezolvarea cu operativitate a sarcinilor curente sau pentru fundamentarea unor 
decizii, comandantul şcolii desfăşoară: 

a) şedinţe de coordonare, zilnic; 
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b) şedinţe de lucru, săptămânal, în fiecare zi de joi. 
(2) Pentru informarea personalului pe probleme de interes general (ordine, dispoziţii, precizări a 

căror aplicare vizează întregul personal), comandantul execută, de regulă, săptămânal(vineri) sau/ şi 
când situaţia o impune, adunări cu întregul personal pentru prelucrări de ordine.  

(3) Pentru cunoaşterea şi soluţionarea problemelor de serviciu, individuale sau de interes comun 
ale personalului (propuneri, sesizări, cereri etc.), comandantul execută, lunar, adunări fără ordine de zi, 
pe categorii de militari (inclusiv elevi şi cursanţi) şi cu personalul civil contractual din unitate.  

Art. 11 - (1) Pentru realizarea conducerii, comandantul şcolii emite ordine, dispoziţii şi 
precizări pentru structurile subordonate şi înaintează eşaloanelor superioare rapoarte, sinteze, analize 
sau informări şi propuneri privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi finalizarea tuturor 
activităţilor specifice şcolii.  

Art. 12 - (1) În vederea fundamentării în mod unitar a deciziei ce urmează să fie luată de către 
comandantul şcolii, pentru rezolvarea documentelor care au nominalizate, în rezoluţie, mai multe structuri sau 
persoane, prima structură ori persoană nominalizată răspunde de coordonarea activităţii de soluţionare.  

(2) În perioada premergătoare elaborării proiectului de raport, structura iniţiatoare are obligaţia 
să consulte şi să se pună de acord cu toate structurile/compartimentele responsabile sau implicate în 
soluţionarea problemelor din domeniul lor de activitate şi sunt cuprinse în raportul respectiv. 

(3) Atunci când este necesar, structurile/compartimentele iniţiatoare pot solicita puncte de vedere 
de la alte structuri/ compartimente responsabile de domenii de activitate sau care au competenţa de expertiză 
necesară.  

(4) Pentru diminuarea timpului de luare a deciziei de către comandantul şcolii, rapoartele 
adresate acestuia se redactează concis pe 1-2 pagini, iar problemele de detaliu se prevăd în anexe, care 
fac parte integrantă din raport, după caz.  

Art. 13 - În vederea facilitării luării deciziilor, documentele ce se elaborează şi promovează la 
comandantul şcolii sunt redactate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:  

a) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

b) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 118/2007, pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a M.Ap.N., cu modificările şi completările ulterioare;  

c) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 68/2008, pentru aprobarea „A.N.S. 1- 
Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în 
Ministerul Apărării Naţionale”;  

d) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30, din 15.03.2016, pentru aprobarea „R.G.-1, 
Regulamentul de ordine interioară în unitate”, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 1/2012, pentru aprobarea Directivei nr. 4 
privind cooperarea internaţională în domeniu apărării, cu modificările şi completările ulterioare;  

f) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 9/2013, pentru aprobarea normelor privind 
protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;  

g) Dispoziţia şefului S.M.G. pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare la 
pace a SMG, nr. SMG- (S) 17/2015;  

h) Prevederile regulamentelor specifice fiecărui domeniu de specialitate.  
Art. 14 - (1) După luarea deciziei de către comandantul şcolii, documentele sunt trimise 

structurilor sau persoanelor iniţiatoare, prin fluxul invers de promovare, potrivit reglementărilor în vigoare.  
(2) Monitorizarea modului de îndeplinire a deciziilor comandantul şcolii revine şefului structurii 

iniţiatoare.  
3. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

 

Art. 30 – Planificarea în ansamblu a activităţilor de învăţământ se realizează în concordanţă cu 
misiunea şcolii, cerinţele beneficiarilor, curriculumul educaţional, posibilităţile de şcolarizare şi 
resursele financiare alocate.  

Art. 31 – (1) Concepţia planificării, organizării şi desfăşurării  activităţilor de învăţământ şi 
instrucţie a personalului sosit la pregătire, precum şi a celor ce privesc instrucţia subunităţilor proprii/ 
personalului permanent este reglementată prin „Ordinul comandantului Şcolii Militare de Maiştri 

Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, privind instruirea instituţionalizată 
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(învăţământul), instrucţia şi exerciţiile”, elaborat anual, care direcţionează îndeplinirea obiectivelor 
generale şi specifice, prioritare de acţiune ale instituţiei pentru realizarea capacităţii operaţionale 
necesare îndeplinirii misiunilor ce-i  revin instituţiei la pace, în situaţii de criză şi pe timp de război, atât 
în cadrul apărării naţionale, cât şi pentru apărarea colectivă.   

(2) Instruirea personalului comandamentului şcolii se realizează în conformitate cu prevederile 
Planului cu principalele activităţii al Şcolii. 

Art. 32 – Planificarea activităţilor şi a resurselor în cadrul şcolii se realizează prin grija 
consiliului de administraţie, şefilor de structuri/compartimente/subunităţi, iar coordonarea îndeplinirii 
acestor domenii revine comandantului Şcolii. 

Art. 33 – (1) Planificarea activităţilor şi a resurselor financiare (sau costurilor) se concretizează 
în Planul cu principalele activităţi al Şcolii, întocmit pentru un an de învăţământ, aprobat de şeful 
SMFT. După aprobarea planului, structura Operaţii introduce documentul în reţeaua locală, fiecare 
substructură din compunerea instituţiei preluând, în extrase, datele necesare/ responsabilităţile/ 
activităţile ce le revin.  

(2) Planul cu principalele activităţi se întocmeşte pe baza ,,Precizărilor privind planificarea, 
evidenţa şi monitorizarea activităţilor în anul de învăţământ ....” (anul de învăţământ respectiv), 
,,Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli”, a precizărilor şi extrasului din Planul cu principalele 
activităţi al Statului Major al Forţelor Terestre şi Ordinului şefului Statului Major al Forţelor Terestre 
privind instrucţia şi exerciţiile în Forţele Terestre 

Art. 34 – Pentru conducerea curentă, fiecare structură îşi elaborează planul propriu de 
activitate/planul managerial pentru luna următoare pană la data de 20 a lunii în curs, pe care-l aprobă 
persoanele desemnate de către comandant.  

Art. 35 – (1) Programul de lucru în cadrul Şcolii se desfăşoară de luni până vineri inclusiv, între 
orele precizate prin programul orar al unităţii, aprobat de comandant.  

Art. 36 - Pentru cunoaşterea şi soluţionarea problemelor de serviciu, individuale sau de interes 
comun ale personalului (propuneri, sesizări, cereri etc.), comandantul execută lunar, adunări fără 
ordine de zi, pe categorii de militari (inclusiv elevi şi cursanţi) şi cu personalul civil contractual din 
unitate. Organizarea acestora, evidenţa problemelor ridicate, precum şi modul de soluţionare a acestora 
este atributul şefului structurii Personal.  

Art. 37 - (1) Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de primire la raport sau în audienţă la 
comandantul şcolii este atributul ofiţerului cu informarea şi relaţii publice şi a structurii Personal  şi se 
desfăşoară în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor şi de primire în audienţă în M.Ap.N., nr. M. 101 din 10.09.2012.  
(2) Responsabilitatea ţinerii evidenţei soluţionării petiţiilor revine ofiţerului cu informarea şi 

relaţiile publice. 
(3)  Audienţele se desfăşoară miercurea, între orele 12.00 – 13.00, pentru personalul din afara unităţii. 
(4) Personalul şcolii iese la raport la comandant ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor 

regulamentelor militare.  
(5)  La activităţile de primire în audienţă participă şeful structurii Personal şi, după caz, 

consilierul juridic principal.  
(6) Şedinţele/ adunările se desfăşoară în zilele şi între orele stabilite/precizate prin Planul cu 

principalele activităţi şi Programul orar al unităţii, aprobat de comandant.   
 
 
 

5. Sistemul de control intern managerial 
 

Art. 41 – Controlul intern managerial reprezintă ansamblul politicilor, procedurilor, acţiunilor şi 
măsurilor stabilite şi implementate de către conducerea şi personalul şcolii, pentru a se obţine asigurări 
rezonabile că obiectivele stabilite sunt îndeplinite în condiţiile ţinerii sub control a riscurilor. 

Art. 42 – (1) În domeniul controlului intern managerial, la nivelul Şcolii se constituie şi se 
nominalizează, prin ordin de zi pe unitate, comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern managerial (denumită 
în continuare comisia CIM). În componenţa comisiei sunt numite cadre militare cu funcţii de conducere, 
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funcţia de preşedinte fiind îndeplinită de locţiitorul comandantului, iar cea de responsabil pe linia 
controlului  intern managerial de un ofiţer din cadrul comisiei, care asigură şi secretariatul acesteia.  

 (2) La nivelul fiecărei structuri funcţionale, responsabilul pe linia gestionării procesului de 
control intern managerial este şeful structurii (birou, compartiment etc.). 

Art. 43 –  Pentru realizarea obiectivelor în şcoală se elaborează proceduri operaţionale. 
Art. 44 – (1) Structurile Şcolii au obligaţia de a analiza sistematic riscurile legate de 

desfăşurarea activităţilor lor, de a elabora planuri corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor 
consecinţe ale acestor riscuri şi de a numi responsabili pentru aplicarea planurilor respective. 

(2) Pentru o mai bună gestionare a riscurilor care pot ameninţa îndeplinirea obiectivelor stabilite 
în cadrul Şcolii, se întocmeşte „Registrul de riscuri”, în conformitate cu „Normele metodologice privind 
sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul nr. M.75, 
din 12.07 2012. 

Art. 45 – Pentru implementarea managementului riscurilor, substructurile/microstructurile Şcolii 
parcurg, în principal, următoarele etape: 

a) stabilesc/identifică, potrivit domeniilor de responsabilitate, obiectivele generale şi specifice 
care au rol hotărâtor în realizarea misiunii structurii, potrivit actelor normative specifice în vigoare; 

b) stabilesc activităţile principale necesare îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice 
identificate; 

c) identifică riscurile majore care pot afecta desfăşurarea activităţilor principale, potrivit 
domeniilor de responsabilitate şi, implicit, realizarea obiectivelor generale şi specifice, având în vedere 
faptul că fiecare activitate este supusă unor evenimente, acţiuni sau ameninţări din interiorul sau 
exteriorul structurii, iar fiecare obiectiv este îndeplinit prin desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi; 

d) evaluează riscurile identificate; 
e) stabilesc măsuri/ acţiuni, responsabilităţi şi termene precise pentru minimizarea 

(managementul) riscurilor; 
f) transmit comisiei CIM, sub formă de propuneri, obiectivele, activităţile, riscurile, 

măsurile/acţiunile stabilite la nivelul microstructurii proprii; 
g) comisia CIM centralizează propunerile şefilor de microstructuri din cadrul unităţii şi 

întocmeşte proiectul „Registrului de riscuri la nivelul Şcolii”, precum şi „Planul privind implementarea 
măsurilor de management al riscurilor”; 

h) comisia CIM, după analizare şi avizare, promovează proiectul „Registrului de riscuri al 
structurii” şi „Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor”, spre aprobare, 
comandantului unităţii. 

Art. 46 – (1) Comandantul Şcolii are următoarele atribuţii pe linia implementării şi dezvoltării 
sistemului propriu de control intern managerial: 

a) aplică principiile controlului intern managerial în actul de conducere; 
b) asigură cadrul legal, organizaţional şi procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor 

necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului propriu de control intern managerial; 
c)  aprobă Inventarul funcţiilor sensibile, „Lista cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile” şi 

„Planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile”; 
d) decide măsurile adecvate de management al riscurilor; 
e)  aprobă „Registrul de riscuri al structurii”, „Planul privind implementarea măsurilor de 

management al riscurilor” şi „Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial”; 
f)  dispune măsurile necesare pentru convocarea comisiei CIM în vederea realizării operaţiunii 

de autoevaluare a sistemului propriu de control intern managerial; 
g) aprobă situaţiile semestriale, situaţia sintetică şi „Raportul anual” şi dispune transmiterea 

acestora la eşalonul superior, la termenele stabilite. 
(2) Şefii de compartimente din cadrul Şcolii au următoarele atribuţii: 
a) pun în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial; 
b) stabilesc obiectivele şi indicatorii de performanţă ai modulului/microstructurii şi activităţile 

necesare îndeplinirii acestora, potrivit responsabilităţilor; 
c) identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor 
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generale/specifice ale modulului/ microstructurii şi formulează propuneri privind măsurile de 
management al riscurilor; 

d) transmit responsabilului pe linia controlului intern managerial propuneri pentru „Registrul de 
riscuri” şi „Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor”; 

e) reevaluează, anual sau ori de câte ori situaţia o impune,  riscurile şi semnalează apariţia unor 
noi riscuri, făcând propuneri în sensul diminuării acestora. 
 

 

6. Controlul şi evaluarea activităţilor 
 

Art. 47 – Şcoala poate fi controlată de echipe de control ale eşaloanelor superioare care au 
atribuţii în acest sens sau de către comisiile interne înscrise în O.Z.U. 

Art. 48 –  Activităţile de control şi evaluare se organizează şi desfăşoară conform normativelor în 
vigoare (SMG/S 108/2015 şi MS 56/2015) iar rezultatele controalelor se consemnează de către comisia de 
control în actul de control care se păstrează la comandant, sau se înscriu în „Registrul unic de evidenţă a 
controalelor”, care se păstrează la ofiţerul de serviciu pe şcoală. 

Art. 49 – Se va evita, pe cât posibil, executarea controalelor în perioada concursurilor de 
admitere şi a examenelor de absolvire. 

Art. 50 – (1) După desfăşurarea controalelor, şeful echipei de control care a condus activitatea 
prezintă un act de constatare comandantului Şcolii.   

(2) Problemele care trebuie aduse la cunoştinţa şefului Statului Major al Forţelor Terestre, 
şefului Statului Major General sau ministrului apărării naţionale pentru a dispune măsuri de soluţionare, 
se prezintă în scris, de către comandantul Şcolii. 

(3) Constatările şi concluziile rezultate în urma inspecţiilor, controalelor şi/sau activităţilor de 
evaluare şi documentare se prezintă comandantului, se consemnează în termen de 3 zile de la finalizarea 
activităţii în „Registrul unic de evidenţă a controalelor”.   

(4) Lunar, în şedinţele de lucru ale comandantului, se analizează ,,Concluziile rezultate din 
activităţile de control executate în Şcoală”. 
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CAPITOLUL II 
Logistică - utilizarea unor servicii şi spaţii de folosinţă comună, portul ţinutei 

 

1. Achiziţii publice, asigurarea cu materiale şi tehnică 
 

Art. 53 -  (1) Este autoritate contractantă oricare organism al statului - autoritate publică sau 
instituţie publică - care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local.  

(2) Prin operator economic se înţelege orice furnizor, prestator sau executant care oferă în mod 
licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execută lucrări. 

(3) Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se 
obţine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui 
contract de achiziţie publică.  

(4) Etapele procesului de achiziţie publică: 
a) întocmirea strategiei de achiziţie; 
b) întocmirea programului anual al achiziţiilor publice; 
c) elaborarea documentaţiei de atribuire/de selectare; 
d) chemarea la competiţie; 
e) derulare procedură de atribuire; 
f) atribuire contract de achiziţie publică sau încheiere acord cadru; 
h) încheiere dosar de achiziţie publică; 
i) derulare contract/acord cadru; 
j) finalizare contract; 
k) analiza procesului. 
Art. 54 - (1) Compartimentul intern al Şcolii specializat în atribuirea contractelor de achiziţie 

publică este compartimentul Achiziţii, care-şi desfăşoară activitatea conform reglementărilor în vigoare 
şi are următoarele atribuţii: 

a) elaborarea strategiei şi programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi 
priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante; 

b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, 
în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 

c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 

d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; 
e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. 
(2) Celelalte structuri/birourile/compartimente ale Şcolii au obligaţia de a sprijini activitatea 

compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de 
complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire. 

Art. 55 - (1) Şcoala, prin compartimentul de specialitate are obligaţia de a stabili strategia şi 
programul anual al achiziţiilor publice.  

(2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul 
ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care Şcoala 
intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor.  

(3) Identificarea necesităţilor obiective se realizează prin cumularea referatelor de necesitate 
transmise de fiecare structură/birou/compartiment al Şcolii. 

(4) După aprobarea bugetului propriu Şcoala îşi va definitiva programul anual al achiziţiilor 
publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri.  

Art. 56 - (1) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii 
referitoare la: 

a) obiectul contractului/acordului-cadru;  
b) codul CPV; 
c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi euro; 
d) procedura care urmează să fie aplicată; 
e) data estimată pentru începerea procedurii; 
f) data estimată pentru finalizarea procedurii; 
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g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.  
(2) Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de comandantul Şcolii conform atribuţiilor 

legale ce îi revin, cu avizul compartimentului Financiar-contabil. 
(3) Şcoala are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al 

achiziţiilor publice. În cazul în care modificările au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost 
cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în program este 
condiţionată de asigurarea surselor de finanţare. 

Art. 57 - (1) Compartimentul Achiziţii publice are obligaţia de a elabora o notă justificativă, în 
toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă 
sau licitaţia restrânsă. 

(2) Nota justificativă se aprobă de comandant conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul 
compartimentului Juridic, şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice. 

Art. 58 - (1) Şcoala are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai dacă se 
îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice, cu 
excepţia cazului în care necesitatea atribuirii contractului este determinată de apariţia unei situaţii de 
forţă majoră sau caz fortuit; 

b) sunt identificate sursele de finanţare prin care se asigură fondurile necesare în vederea 
îndeplinirii contractului de achiziţie publică; 

c) este întocmită documentaţia de atribuire. 
(2) Până la aprobarea bugetului propriu, Şcoala are dreptul de a achiziţiona produse şi servicii 

noi, necesare pentru consumul curent, ţinând seama de nivelul resurselor financiare care pot fi utilizate 
cu această destinaţie, potrivit legii, în perioada respectivă. 

Art. 59 - (1) Şcoala are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de 
participare şi de atribuire către operatorul SEAP - Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. 

(2) Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin 
mijloace electronice, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de Internet www.e-licitaţie.ro. 

(3) Autorităţile contractante au obligaţia transmiterii către Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în 
anul anterior. 

(4) Informaţiile solicitate se transmit, de regulă, în format electronic sau, în cazuri excepţionale, 
pe suport fizic, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.  

(5) Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro  
Art. 60 - (1) Contractele de achiziţie publică sunt: 
a) contracte de lucrări; 
b) contracte de furnizare; 
c) contracte de servicii. 
(2) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: 
a) licitaţia deschisă;  
b) licitaţia restrânsă; 
c) dialogul competitiv;  
d) negocierea cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 
e) cererea de oferte. 
(3) Şcoala are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care 

valoarea achiziţiei nu depăşeşte 132519 lei pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări, 
grupate sub acelaşi cod CPV. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ/factură fiscală 
care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică. 

Art. 61 - Şcoala are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 
de zile după ce a finalizat procedura de atribuire - licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, 
negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de oferte - prin atribuirea 
contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru.  

Art. 62 - Şcoala are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract 
atribuit sau acord-cadru încheiat. De asemenea, are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru 
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Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţie solicitată de aceasta cu privire la 
aplicarea procedurilor de atribuire. 

 

 
 

5. Asigurarea învăţământului 
 

Art. 67 - Asigurarea învăţământului şi deservirea se execută, în principal, de Baza asigurare 
învăţământ. Pentru anumite categorii de tehnică, echipamente şi materiale necesare desfăşurării 
activităţilor practice, acestea se vor asigura de Compania stat major şi deservire, Poligonul de tragere 
Lăbuşeşti sau Poligonul de instrucţie Dobrogostea. 

 

6. Asigurarea medicală 
 

Art. 68 – Asigurarea medicală în cadrul şcolii are la bază prevederile R.G.1/2016, Regulamentul 
asigurării medicale la pace O.G. 15/1977, Doctrina sprijinului medical în operaţii, Md-2/2008 şi Ordinul 
Ministrului Apărării Naţionale M.110/2009 privind asistenţa  medicală şi farmaceutică în Ministerul 
Apărării Naţionale pe timp de pace. 

Art. 69 - (1) Consultaţiile medicale şi tratamentul de urgenţă pentru personalul Şcolii, elevii şi 
cursanţii se asigură, zilnic, conform programului orar, de personalul medico-sanitar ce desfăşoară 
activitate de medicină primară. 

(2) Evacuarea urgenţelor medicale, în timpul programului, se asigură de către personalul  de 
specialitate şi mijloacele din dotare. 

(3) În afara programului, urgenţele medicale se evacuează la Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Ion 
Jianu” Piteşti prin grija ofiţerului de serviciu pe şcoală, cu autosanitara din dotare/ maşina de serviciu 
sau se apelează serviciul naţional de urgenţă 112 (pentru urgenţe majore). 

(4) Asistenţa medicală stomatologică se asigură, până la încadrarea cu personal a cabinetului de 
specialitate al unităţii, prin policlinica Spitalului Militar de Urgenţă “Dr. Ion Jianu”  Piteşti. 

Art. 70 – (1) În timpul activităţilor de comandament (aplicaţii, controale, trageri, activităţi 
sportive, însoţire delegaţii), asistenţa medicală se asigură de către personalul de specialitate cu 
mijloacele de evacuare din dotare.   

(2) Permanenţa medicală în afara programului  (în zilele lucrătoare între orele 20.00-07.00 şi 
sâmbăta/duminica/sărbători legale) se asigură de către personalul medical desemnat sau la domiciliu, 
conform planificării structurii. 

Art. 71 – Documentele de evidenţă medicală ale personalului (biletele de internare/ externare 
din spital, certificate, scutiri, adeverinţe medicale) vor fi luate în evidenţă şi avizate de cabinetul 
medical, aprobate şi ştampilate de către comandantul Şcolii şi predate structurilor responsabile cu 
evidenţa şi acordarea drepturilor băneşti, după caz. 

Art. 72 – Controlul medical periodic al personalului Şcolii se efectuează conform dispoziţiilor 
legale (fiecare în luna aniversară) şi planificării întocmite de medicul şef/înlocuitorul legal. 

Art. 73 – (1) Personalul Şcolii şi familiile acestora beneficiază, potrivit reglementărilor în 
vigoare, de facilităţile oferite de casele de odihnă, căminele militare şi alte amenajări recreative şi 
sportive aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pe baza rapoartelor personale/ cererilor 
adresate comandantului unităţii. Situaţia centralizatoare a solicitărilor se transmite, ierarhic, 
Comandamentului Logistic Întrunit/ structurilor care au în subordine centrele de refacere/ facilităţile 
respective. 

(2) După comunicarea de către Comandamentul Logistic Întrunit a numărului locurilor de odihnă 
şi tratament aprobate/repartizate unităţii, acestea, perioadele şi personalul Şcolii beneficiar (în baza 
rapoartelor personale şi analizei efectuate la nivelul conducerii unităţii) se înscriu într-un  proces verbal 
şi în ordinul de zi pe unitate, de către structura Personal.  

Art. 74 – (1) Personalul care a participat la misiuni în afara graniţelor ţării, beneficiază de 
concediu de odihnă suplimentar, gratuit, în centrele de refacere a capacităţii de muncă şi întărire a 
sănătăţii sau în staţiunile balneoclimaterice.  

(2) Centralizarea cererilor, repartizarea locurilor de odihnă pe litoral/ la munte şi obţinerea 
aprobării pentru cazare se  asigură  prin grija structurii Personal. 
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7. Hrănirea efectivelor 
 

Art. 75 – (1) Hrănirea personalului Şcolii, elevilor şi cursanţilor se asigură în conformitate cu 
„Instrucţiunile privind hrănirea în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace -  L 4/1”, aprobate cu 
ordinul MS 96 din 25.09.2008, cu modificările şi completările ulterioare. Achitarea contravalorii 
meselor servite de cursanţii şi personalul detaşat în Şcoală se face în conformitate cu dispoziţia şefului 
Statului Major General nr. SMG 51/2009, la casieria şcolii, până pe data de 05 ale lunii, pentru luna 
anterioară.  

(2) Planul meniu se afişează joia pentru săptămâna următoare, la loc vizibil, în sălile de mese. 
Art. 76 - Situaţiile zilnice de efective de la subunităţi şi cursuri, precum şi cele pentru alocarea 

la drepturi de hrană, se prezintă zilnic între orele 08.00 – 09.00 subofiţerului de stat major de la structura 
Personal, de administratorii de subunitate/ cursuri sau de comandantul subunităţii respective.  

Art. 77 - Recepţia prestaţiei de servicii privind hrănirea efectivelor se realizează zilnic de 
structura Logistică şi se consemnează în „Registrul privind calitatea şi modul de prestare a serviciilor 

de hrănire”.  

Art. 78 - Comandanţii de subunităţi/administratorii de companie participă zilnic la servitul 
mesei de militari - inclusiv mesele de dimineaţă şi seară. 

Art. 79 - Activităţile O.S.Şc., responsabilului cu hrănirea şi administratorului punctului de lucru 
al S.C. RO ARMY CATERING S.A. privind hrănirea efectivelor sunt specificate în “Atribuţiile 
O.S.Şc.”. Aceştia verifică calitatea hranei preparate, cantităţile de alimente distribuite, respectarea 
regulilor igienico-sanitare şi consemnează în „Registru privind calitatea şi modul de prestare a 

serviciilor de hrănire”. 
Art. 80 - În fiecare joi a săptămânii responsabilul cu hrănirea din structura Logistică prezintă 

şefului Logisticii pentru aprobare Planul meniu pentru săptămâna următoare. 
 
 

9. Portul ţinutei 
 

Art. 84 – (1) Cadrele militare ale Şcolii poartă ţinuta astfel: 
a) uniforma militară combat, zilnic, în cazarmă, la şedinţele de instrucţie, trageri şi pe timpul 

serviciului interior; 
b) uniforma militară de oraş şi de serviciu – la ordin. 
(2) Elevii şi cursanţii poartă ţinuta, astfel: 
a) uniforma militară combat – la activităţile de învăţământ desfăşurate la sălile de clasă/ 

specialitate, la activităţile de instrucţie în teren, trageri şi serviciul interior;  
b) ţinuta de lucru – la activităţile administrativ  gospodăreşti; 
c) uniformă militară de oraş –la ordin sau pe timpul deplasării în învoiri, permisii şi vacanţe; 
d) ţinuta civilă – pe timpul deplasării în învoiri, permisii şi vacanţe. 
(3) Soldaţii/gradaţii profesionişti poartă ţinuta astfel:  
a) uniforma militară combat–la activităţile de instrucţie în teren, trageri şi serviciul interior;  
b) ţinuta de lucru – la activităţile administrativ  gospodăreşti; 
c) uniformă militară de oraş – la ordin; 
d) ţinuta civilă – pe timpul deplasării la/de la serviciu. 
(4) Cursanţii de la cursurile de perfecţionare/specializare poartă ţinuta, astfel: 
a) uniforma militară de oraş şi de serviciu – la activităţile de învăţământ desfăşurate la sălile de 

clasă/ specialitate;  
b) uniforma militară combat – la activităţile de instrucţie în teren; 
c) ţinuta civilă – pe timpul deplasării în învoiri şi permisii. 
(5) Pe timpul deplasării la/de la serviciu cadrele militare şi soldaţii gradaţii profesionişti pot 

purta uniforma militară de oraş şi de serviciu sau ţinuta civilă. 
(6) La ordin se pot folosi şi alte ţinute. 
Art. 85 – Personalul civil care îşi desfăşoară activitatea în structurile Şcolii poartă o ţinută 

adecvată pe timpul lucrului la locul de muncă, iar când se deplasează în spaţiile de folosinţă comună – 
holuri, săli de mese, punct de desfacere, săli de adunare, curtea interioară – o ţinută de sezon decentă. 
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CAPITOLUL IV 
Accesul şi circulaţia personalului şi autovehiculelor în obiectiv 

 

Art. 103 - (1) Accesul  personalului şi autovehiculelor în şcoală este permis numai cu aprobarea  
comandantului Şcolii  

 
 
 
 
 

4. Reguli generale privind accesul  şi utilizarea telefoanelor mobile sau sistemelor şi  
aparatelor cu posibilităţi de fotografiere, înregistrare, copiere sau transmitere de date  

sau imagini în obiectivele militare aparţinând şcolii 
 

Art. 125 - (1) În şcoală personalul permanent, elevii şi cursanţii au acces cu telefoanele mobile. 
(2) Regulile privind utilizarea telefoanelor mobile sau sistemelor şi aparatelor cu posibilităţi de 

fotografiere, înregistrare, copiere sau transmitere de date sau imagini în obiectivele militare aparţinând 
şcolii sunt prezentate. 

(3) Locurile pentru utilizarea telefoanelor mobile sunt special stabilite şi inscripţionate 
corespunzător - holuri, spatii exterioare. 

(4) În unitate telefoanele nu au activate opţiunile de comunicare externă, transmitere sau 
înregistrare/copiere/ fotografiere: internet, bluetooth, aparat foto, cameră înregistrare. 

(5) Este interzisă introducerea în unitate a telefoanelor mobile sau aparatelor care au posibilităţi 
tehnice de fotografiere/ filmare, de înregistrare audio-video, de copiat sau de comunicare la distanţă. 
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CAPITOLUL V 
Activităţi de protecţie 

 
 

1. Protecţia mediului 
 

Art. 133 – (1) Activitatea de protecţie a mediului se gestionează de către ofiţerul cu Securitatea 
şi sănătatea în muncă, protecţia mediului, supravegherea tehnică şi metrologie legală. 

(2) Pentru realizarea protecţiei mediului se vor respecta următoarele reguli: 
a) deplasarea personalului şi autovehiculelor  se execută pe aleile destinate acestui scop; 
b) depozitarea deşeurilor şi executarea activităţii de întreţinere a tehnicii şi materialelor se 

execută în locurile special amenajate; 
c) personalul unităţii are obligaţia să respecte prevederile Legii 132/2010 privind colectarea 

selectivă a deşeurilor; 
d) comandanţii de subunităţi menţin echilibrul între activităţile de protecţia mediului şi 

îndeplinirea misiunilor pe timpul desfăşurării instrucţiei/aplicaţiilor în teren.  
 

3. Securitatea şi sănătatea în muncă 
Art. 134 – (1) Activitatea de securitate şi sănătate în muncă se gestionează de către ofiţerul cu 

Securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului, supravegherea tehnică şi metrologie legală. 
(2) Şefii de birouri, compartimente, comandanţii de subunităţi aplică prevederile „S.S.M. -1, 

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de  securitate şi sănătate în muncă în Armata 
României”, pentru personalul din subordine. 

(3)  La intrarea în unitate, persoanele din afara instituţiei participante la diferite activităţi 
ocazionale în cadrul Şcolii, iau la cunoştinţă pe bază de semnătură în registrul de vizitatori, la rubrica 
observaţii, de regulile minime de securitate şi sănătate în muncă specifice unităţii. 

Art. 135 – (1) Anual, în cadrul Şcolii, comisia tehnică de securitate şi sănătate în muncă numită 
prin ordinul de zi pe unitate nr. 1, întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea drepturilor legale 
personalului permanent care lucrează în condiţii deosebite – grele, vătămătoare sau periculoase. 

(2) Fişele posturilor pentru personalul încadrat cuprind obligatoriu atribuţiile şi răspunderile ce 
revin acestuia în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă şi protecţiei mediului, corespunzător funcţiilor 
exercitate. 

Art. 136 – Pe timpul desfăşurării activităţilor în cadrul Şcolii, personalul este obligat să 
semnaleze locurile şi situaţiile periculoase, orice accident produs în incinta unităţii şi pagubele produse 
în urma unui accident de muncă. 

 

4. Apărarea împotriva incendiilor 
Art. 137 – Gestionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor este asigurată de către 

responsabilul cu apărarea împotriva incendiilor, care îşi desfăşoară activitatea conform ordinului 
ministrului apărării naţionale nr. M 111/2008. 

Art. 138 – (1) Fumatul este interzis în toate birourile, dormitoarele, sălile de clasă /specialitate, 
în toate locurile  unde  este  interzisă  folosirea focului deschis, în locurile unde se găsesc depozitate 
materiale combustibile şi la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile unde există pericol de explozie. 
Locurile pentru fumat se consemnează prin ordin de zi pe unitate. 

(2) Şefii de birouri, compartimente, comandanţii de subunităţi verifică permanent modul de 
respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor de către personalul din subordine. 

Art. 139 – În caz de incendiu, subunitatea de intervenţie nominalizată şi pregătită în acest scop, 
constituită din elevi, cursanţi sau cadre proprii pe timpul vacanţelor sau sărbătorilor legale acţionează cu 
mijloacele de apărare împotriva incendiilor aflate în dotare. 

Art. 140 – Săptămânal, în ziua de joi, se execută instruirea formaţiunii proprii de către 
responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva  incendiilor,  iar verificarea acesteia se execută 
zilnic de către ofiţerul de serviciu pe unitate. 

Art. 141 – În situaţia în care limitarea şi stingerea unui incendiu în cazarmă nu se poate executa 
prin forţe şi mijloace proprii se va interveni la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, conform 
Planului de cooperare încheiat cu această structură. 
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CAPITOLUL VI 
Reglementări specifice domeniilor de activitate ale Şcolii  

 

Art. 142 - (1) Atribuţiile structurilor/birourilor/compartimentelor din compunerea Şcolii au la 
bază prevederile actelor normative care reglementează domeniul apărării şi sunt stabilite în vederea 
acoperirii integrale a domeniilor de responsabilitate ce decurg din acestea. 

(2) Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor ce le revin, pe termen scurt şi cu 
utilizarea eficientă a resurselor, structurile/birourilor/compartimentele întocmesc proceduri de sistem/ 
operaţionale. 

(3) Procedurile operaţionale reprezintă un set de instrucţiuni care stabilesc cursurile de acţiune, 
cuprind activităţile subsumate îndeplinirii atribuţiilor, responsabilităţilor şi domeniului de 
responsabilitate şi care reflectă totalitatea activităţilor care asigură funcţionalitatea structurii la 
parametrii proiectaţi şi la nivelul cerinţelor menţionate în reglementările în vigoare. 
 

 
 

7. Activităţi de asistenţă psihologică 
 

Art. 171  – Activitatea de asistenţă psihologică este condusă de referentul de specialitate 
(psiholog). 

Art. 172 – (1) Activitatea de asistenţă psihologică se desfăşoară cu respectarea strictă a codului 
deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică elaborat de colegiul psihologilor din 
România. 

(2) Psihologul acordă asistenţa psihologică întregului personal, precum şi membrilor familiilor 
acestora în scopul adaptării psihice la condiţiile existenţiale sau în scopul recuperării şi refacerii 
capacităţii psihoaptitudinale pentru muncă, zilnic, în cadrul cabinetului psihologic. 

(3) În activitatea de cunoaştere şi asistenţă, referentul de specialitate (psiholog) beneficiază de 
sprijinul nemijlocit al echipei de comandă, şefilor de compartimente şi cooperează cu structura de 
Personal şi cea Medicală. 

(4) În activitatea profesională, după caz, referentul de specialitate (psiholog) cooperează cu 
psihologii din domeniile selecţie, clinic şi terapeutic, cu membrii echipelor de asistenţă psihologică şi 
psihiatrică ce intervin pentru susţinere, consiliere, intervenţie şi terapie în situaţii de criză şi de război. 

(5) Activitatea de cunoaştere şi asistenţă psihologică a întregului personal, desfăşurată de 
psiholog prin metode ştiinţifice, asigură comandantului datele necesare în vederea luării deciziei pentru:  

a) selecţionarea personalului care efectuează serviciul interior, conform art.16 şi 18 din R.G.-
2/ 2014 şi Dispoziţiei privind activitatea de asistenţă psihologică în Statul Major General şi structurile 
subordonate, nr. S.M.G.-73 din 2013;  

b) numirea personalului pentru îndeplinirea unor misiuni cu risc crescut; 
c) avizarea personalului militar şi civil pentru a participa la misiuni/cursuri internaţionale cu 

durată mai mică de 30 zile; 
d) armonizarea relaţiilor interpersonale şi menţinerea unei stări de spirit ridicate a personalului 

din subordine; 
e)  trimiterea unor persoane, în caz de necesitate, prin grija medicului unităţii, la instituţiile de 

specialitate în vederea clarificării situaţiei medico-militare; 
f)  identificarea personalului cu nevoi de asistenţă psihologică şi includerea acestuia, după caz, 

într-un program de asistenţă psihologică de suport, consiliere sau asistenţă prin psihoterapie.  
Art. 173 – Referentul de specialitate (psiholog) asigură, la solicitarea eşaloanelor superioare, 

asistenţa psihologică la unităţile aflate în arondare. Activitatea se desfăşoară pe baza unui program 
stabilit de comun acord cu conducerea instituţiilor implicate. 

 

8. Subofiţerul de comandă 
 

Art. 174 - (1) Subofiţerul de comandă este liderul maiştrilor militari, subofiţerilor şi soldaţilor şi 
gradaţilor profesionişti, categorii denumite în continuare personal din aria de responsabilitate şi cărora le 
este model de pregătire profesională, moralitate, fermitate şi principialitate.  

(2) Este militarul cu cele mai înalte competenţe şi valori profesionale şi umane al personalului 
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din aria de responsabilitate.  
Art. 175 - (1) Face parte din echipa de comandă a unităţi militare.  
(2) Se subordonează nemijlocit comandantului unităţii/ înlocuitorului legal al acestuia.  
(3) Subofiţerul de comandă simbolizează şi materializează, în acelaşi timp, reuşita profesională, 

oferind motivaţie şi orizont de dezvoltare profesională din aria de responsabilitate.  
(4) Subofiţerul de comandă îşi foloseşte experienţa profesională, cunoştinţele, deprinderile şi 

abilităţile sale profesionale pentru a transmite ordinele şi intenţia comandantului personalului din aria de 
responsabilitate şi pentru a furniza acestuia feedbackul necesar în luarea deciziei sau în urma deciziilor 
luate.  

(5) Autoritatea subofiţerului de comandă izvorăşte din autoritatea delegată de comandant, fiind 
reprezentantul acestuia în relaţiile cu personalul din aria de responsabilitate.  

(6) Domeniile principale de activitate ale subofiţerului de comandă sunt: ordinea şi disciplina 
militară, instrucţia individuală şi colectivă a microstructurilor de nivel echipă, grupă, pluton/ similare, 
moralul şi calitatea vieţii şi dezvoltarea profesională a personalului din aria de responsabilitate.  

(7) Prin autoritatea cu care este investit, subofiţerul de comandă contribuie la impunerea şi 
respectarea legilor şi regulamentelor militare, ordinii şi disciplinei militare şi standardelor de 
performanţă personalului din aria de responsabilitate, în numele comandantului şi conform ordinelor acestuia.  

(8) Face parte din comisiile/grupurile de lucru în care se dezbat probleme ce privesc personalul 
din aria de responsabilitate.  

(9) În executarea ordinelor comandantului şi pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale 
subofiţerul de comandă este sprijinit de modulele funcţionale din cadrul Şcolii.  

(10) În sprijinul coordonării activităţilor specifice domeniilor prevăzute la Art.4, sistemul de 
autoritate funcţională la nivelul unităţii cuprinde „Lanţul de Sprijin”, care cuprinde: subofiţerul de 
comandă al unităţii, subofiţerul de companie/similare, ajutorul comandantului de pluton/similare şi 
comandantul de grupă/similare.  

(11) Relaţiile din cadrul lanţului de sprijin sunt raporturile ce se realizează între două sau mai 
multe funcţii din cadrul aceluiaşi sistem de autoritate funcţională pentru asigurarea punerii în practică a 
atribuţiilor funcţionale, executării/transmiterii ordinelor comandanţilor şi întăririi autorităţii 
subofiţerului de comandă.  

(12) Subofiţerul de comandă poate transmite, prin intermediul lanţului de sprijin ordine sau 
solicitări specifice, în vederea aplicării întocmai a precizărilor comandantului şi materializării intenţiei 
acestuia în domeniul respectiv.  

(13) Locul de dispunere în formaţie al subofiţerului de comandă este în stânga comandantului 
când acesta nu este însoţit de echipa de comandă sau în stânga locţiitorului comandantului, atunci când 
este prezentă întreaga echipă de comandă. Pe timpul desfăşurării diferitelor ceremonii militare 
subofiţerul de comandă se dispune în flancul drept al formaţiei, înaintea Drapelului de Luptă, poziţie pe 
care o menţine şi pe timpul defilării formaţiei.  

(14) În scopul cunoaşterii permanente a nivelului de pregătire şi respectare a actelor normative în 
vigoare, participă la evaluările şi controalele periodice sau inopinate executate la personalul din aria de 
responsabilitate şi formulează propuneri pentru optimizarea planurilor de instrucţie/învăţământ sau a 
procedurilor operaţionale din cadrul unităţii. 

(15) În scopul îndeplinirii sarcinilor esenţiale ale funcţiei, având in vedere unicitatea acestei 
funcţii în cadrul structurilor militare, relaţiile de subordonare, dar şi pentru a creşte autoritatea şi 
responsabilitatea acestuia, este exceptat de la executarea serviciului de pază, intervenţie şi permanenţă. 

 

9. Asistenţa religioasă 
 

Art. 176 - (1) Asistenţa religioasă este asigurată conform Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. M.2/2014, de preotul unităţii, iar desfăşurarea activităţilor se execută după un program 
aprobat de comandantul unităţii, realizat în concordanţă cu sărbătorile din calendarul creştin ortodox al 
Bisericii ortodoxe române.  

(2) Preotul militar desfăşoară următoarele activităţi:  
a) oficiază Sfânta Liturghie a Sfintelor Taine şi a celorlalte slujbe şi servicii religioase;  
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b) transmite militarilor învăţătura creştină a Bisericii strămoşeşti/cultului legal recunoscut, 
cultivă în sufletele acestora valorile spirituale străbune; 

c) desfăşoară activităţi de educaţie moral-religioasă, etică şi civică a personalului armatei prin 
conferinţe, prelegeri predici; 

d) asigură asistenţă religioasă cadrelor militare, personalului civil şi a membrilor de familie la 
cererea acestora;  

e) colaborează cu ceilalţi factori educaţionali din unităţi militare, comandamente şi garnizoane 
pentru organizarea de servicii religioase cu ocazia unor evenimente importante;  

f)  se preocupă de starea psiho-morală şi disciplinară a militarilor, conlucrând cu factorii 
responsabili din unităţile militare; 

g) acordă o atenţie deosebită problemelor de educaţie privind familia; 
h) conlucrează cu toţi factorii pentru prevenirea şi combaterea, prin mijloace pastorale 

specifice, atât a manifestărilor antisociale, cât şi a celor îndreptate împotriva ordinii constituţionale şi a 
capacităţii de luptă.  

 

10. Activităţi festive 
 

Art. 177 – (1) Activităţile festive pentru Ziua Naţională a României, Ziua Armatei României, 
Ziua Forţelor Terestre, zilele armelor şi specialităţilor militare, Ziua Eroilor Neamului, Ziua de 22 
Decembrie, Ziua de 24 ianuarie, Ziua de 9 mai se organizează la nivelul garnizoanei de către Şcoala de 
Aplicaţii pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”. 

(2) Sărbătorile de Paşti şi de Crăciun se organizează la nivelul şcolii.  
Art. 178 – Şcoala participă la aceste festivităţi conform planului întocmit la nivelul garnizoanei.   
Art. 179 – (1) Ziua Forţelor Terestre se aniversează, anual, cu ceremonie militară. 
(2) Ziua Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” (în data 

de 25 iulie), zilele armelor, specialităţilor militare se aniversează din 5 în 5 ani. 
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CAPITOLUL VII 
Învăţământ 

 

1. Prevederi generale 
 

Art. 180 – (1) Curriculumul învăţământului preuniversitar este elaborat în conformitate cu 
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

87/2006  pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, ale Ordinului 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Strategiei instrucţiei, doctrinei şi învăţământului 

în Forţele Terestre, nr. SMFT-23/05.12.2014. 
Art. 181 - (1) Învăţământul preuniversitar din şcoală este organizat pe programe de studii 

postliceale acreditate/autorizate (pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor prin învăţământ cu 
frecvenţă), programe de pregătire profesională a subofiţerilor prin învăţământ cu frecvenţă redusă, prin 
cursuri de specializare/perfecţionare şi de învăţare a limbii engleze, asigurând condiţiile necesare pentru 
dobândirea competenţelor-cheie şi tehnice specifice.  

(2) Programele de studii şi conţinuturile învăţământului pentru formarea maiştrilor militari şi a 
subofiţerilor se vor proiecta şi derula astfel încât să asigure, cu prioritate, formarea competenţelor 
militare, strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor pe care vor fi încadraţi absolvenţii. 

(3) Învăţământul postliceal pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor are o 
durată de 2 ani, respectiv 1 an, iar cel pentru programul de formare profesională a subofiţerilor prin 
învăţământ cu frecvenţă redusă, are o durată de 2 ani.  

(4) Accesul la pregătire în şcoală este nediscriminatoriu, indiferent de condiţia socială şi materială, 
sex, rasă, naţionalitate şi apartenenţă religioasă, pentru toţi tinerii care îndeplinesc criteriile de recrutare şi de 
selecţie stabilite de către Ministerul Apărării Naţionale şi sunt declaraţi „admis” la concursurile de admitere. 

 

2. Obiectivele specifice în domeniul învăţământului 
 

Art. 182 – (1) Şcoala este organizată în baza statului de organizare, responsabilităţile privind 
conducerea/coordonarea şi desfăşurarea învăţământului revin locţiitorului comandantului pentru 
învăţământ prin structura Instrucţie şi Educaţie, centrul secundar de învăţare a limbilor străine şi 

centrul regional de resurse învăţare. Comisiile metodice se constituie, de regulă, din minim 3 membri, 
pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau arii curriculare specifice catedrelor şi sunt 
nominalizate în O.Z.U.. 

(2) Obiectivul general în domeniul învăţământului îl reprezintă formarea profesională a 
personalului militar, corespunzător cerinţelor stabilite prin Modelul absolventului şi în acord cu 
standardele de performanţă specifice funcţiilor pentru care se asigură pregătirea.  

(3) Obiectivele specifice în domeniul învăţământului: 
- proiectarea şi realizarea curriculumului educaţional pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi a 

subofiţerilor prin învăţământ postliceal, formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a 
maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin cursuri de perfecţionare/ 
specializare/limba engleză. 

- dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ de 
calitate, în concordanţă cu planurile de învăţământ şi numărul de elevi/cursanţi de instruit. 

- dezvoltarea relaţiilor interne şi de parteneriat. 
- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei managementului instituţional, creşterea calităţii procesului 

instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi de performanţă al elevilor/cursanţilor. 
- dezvoltarea competenţelor profesionale a resursei. 
- asigurarea calităţii educaţiei în procesul de formare şi pregătire profesională. 

 

3. Cerinţe ale instruirii, priorităţi  
 

Art. 183 - (1) Principala deviză educaţională a instituţiei o reprezintă corelarea învăţământului 
militar postliceal cu domeniul instrucţiei, exerciţiilor şi instruirea prin stagiul/practica şcolară/de 
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specialitate, precum şi utilizarea lecţiilor învăţate şi a experienţei personalului participant în teatrele de 
operaţii la toate nivelurile educaţionale, pentru a asigura interoperabilitatea cu celelalte armate membre 
NATO şi UE 

(2) Principalele cerinţe ale instruirii: 
a) să fie proiectată unitar, pentru întreaga perioadă de învăţământ conform planurilor de 

învăţământ aprobate; 
b) să aibă un pronunţat caracter practic-aplicativ şi standardizat; 
c) să fie continuă, progresivă (cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândindu-se logic şi 

firesc, de la simplu la complex); 
d) să se desfăşoare semestrial şi pe trunchiuri de discipline, pe obiective stabilite pentru fiecare 

etapă de pregătire, individualizată pe ani de studiu, diferenţiată pe arme şi specialităţi militare (Şcolile 
de aplicaţie/Centrele de instruire ale armelor/Centre de mentenanţă ale categoriilor de forţe), domenii şi 
calificări profesionale autorizate/acreditate; 

e)  să fie centrată pe simplu - complex, teorie predare - practică, fără redundanţă, de la general la 
particular; 

f)  pentru subofiţeri, pornind de la ideea formării ca viitor comandant de grupă/echipă să asigure 
deprinderi practice, deprinderi de militar, atitudine de subofiţer, cunoştinţe teoretice şi deprinderi 
practice; 

g) pentru maiştri militari să desfăşoare stagiul/practica şcolară la Centre de mentenanţă;  
h) să asigure motivarea elevilor/cursanţilor privind necesitatea parcurgerii trunchiurilor de discipline; 
i) să permită, prin sistemul de evaluare, cunoaşterea permanentă a situaţiei reale şi intervenţia 

pentru operarea corecţiilor necesare. 
 

4. Matricea de responsabilităţi 
 

Art. 184 - (1) Principalele documente de diagnoză ale şcolii sunt următoarele:  
o rapoarte semestriale asupra activităţii desfăşurate; 
b) raportul general privind starea şi calitatea învăţământului;  
c) rapoarte ale comisiilor şi compartimentelor din şcoală; 
d) raportul de autoevaluare internă a calităţii.  
(2) Raportul semestrial asupra activităţii desfăşurate se întocmeşte de către şeful instrucţiei şi 

educaţiei şi se prezintă, pentru validare, atât consiliului profesoral, cât şi consiliului de administraţie. 
(3) Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului se întocmeşte de către locţiitorul 

comandantului, pe baza rapoartelor semestriale asupra activităţii desfăşurate şi a raportului de 
autoevaluare internă a calităţii, se aprobă de către comandant după ce a fost validat de către consiliul 
profesoral şi consiliul de administraţie. Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului se 
înaintează pe cale ierarhică şefului statului major al categoriei de forţe care are în subordine şcoala şi 
şefului Direcţiei management resurse umane, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului şcolar 
următor.  

(4) Rapoartele comisiilor şi compartimentelor din se prezintă, pentru validare, atât consiliului 
profesoral, cât şi consiliului de administraţie. 

(5) Raportul de autoevaluare internă a calităţii se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii şi se prezintă, pentru validare, atât consiliului profesoral, cât şi consiliului de 
administraţie.  

(6) Fiecare dintre rapoartele menţionate la alin. (1) este însoţit de un plan de remediere, dacă este 
cazul. 

Art. 185 - (1) Principalele documente de prognoză sunt: 
a) Planul de dezvoltare instituţională pentru 5 ani; 
b) Planul managerial; 
c) Planul operaţional; 
d) Planul de modernizare a logisticii didactice; 
e) Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial/ Planul de control managerial. 
(2) Planul de dezvoltare instituţională cuprinde prognozarea activităţilor pentru o perioadă de 5 

ani. Conţinutul acestuia este conform ordinului M.122 - ,,Organizarea şi funcţionarea şcolilor militare 
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de maiştri militari şi subofiţeri”, art.44, aln. 1,2 şi 3. 
 (3) Planul managerial decurge din planul de dezvoltare instituţională, cuprinde prognozarea 

activităţilor pentru o perioadă de 1 an. Conţinutul acestuia este conform ordinului M.122 – „Organizarea 
şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”, art.45, aln. 1 şi 2. 

 (4) Planul operaţional cuprinde operaţionalizarea obiectivelor planului managerial pentru o 
perioadă de 1 an. Conţinutul acestuia este conform ordinului M.122 - ,,Organizarea şi funcţionarea 
şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”, art.46. 

 (5) Planul de modernizare a logisticii didactice se întocmeşte la începutul fiecărui an de 
 învăţământ, de către şeful bazei asigurare învăţământ şi cuprinde etapizarea obiectivelor planului 
operaţional pentru anul de învăţământ pentru care se întocmeşte.  
             (6) Planul de modernizare a logisticii didactice se avizează de către Locţiitorul pentru Resurse şi 
Locţiitorul pentru Operaţii şi Instrucţie al Şefului Statului Major al Forţelor Terestre şi se aprobă de 
către Comandantul Componentei Operaţional Terestre şi Locţiitorul Şefului Statului Major al Forţelor 
Terestre. 

(7) Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial/Planul de control managerial 
se întocmeşte anual de către comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologica 
a implementării sistemului de control intern/managerial al Şcolii Militare de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” şi are ca scop monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 
metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial. 

Art. 186 - (1) Principalele documente de management curricular sunt: 
a) Planul de învăţământ; 
b) Programele şcolare/analitice ale disciplinelor; 
c) Planul cu repartiţia temelor şi şedinţelor pe luni/semestre; 
d) Programarea orară. 
(2) Modelele şi metodologia de elaborare a documentelor prevăzute la alin. (1) se reglementează 

prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane. 
            (3) Planul de învăţământ se elaborează cu cel puţin 90 de zile înainte de începerea anului şcolar, 
se avizează de către şeful Direcţiei management resurse umane şi de către M.E.N.şi se aprobă de către 
şeful categoriei de forţe care are în subordine unitatea postliceală de învăţământ. 

(4) Prin programa şcolară/analitică se organizează şi planifică conţinuturile instruirii. Programa 
şcolară/analitică cuprinde: obiectivele didactice ale disciplinei şi obiectivele operaţionale pentru fiecare 
şedinţă; conţinuturile de învăţat; formele de organizare şi evaluare; timpul repartizat; bibliografia 
selectivă; resurse umane şi materiale necesare; capacităţi sau competenţe ce se verifică; lucrări ce se 
execută; termene; restricţii; indicaţii organizatorice şi metodice privind desfăşurarea şedinţei etc.  

(5) Programa analitică se elaborează de titularul de disciplină, pe baza planului de învăţământ şi 
a obiectivelor didactice, se analizează în cadrul şedinţei comisiei metodice de specialitate, se discută în 
consiliul profesoral, se avizează de locţiitorul comandantului pentru învăţământ şi se aprobă de 
comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”. 

(6) Raportul între cursuri/prelegeri şi celelalte forme ale activităţii didactice: seminarii, 
laborator, teren, aplicaţii etc. va evidenţia caracterul practic-aplicativ al pregătirii.  

(7) Planul cu repartiţia temelor şi şedinţelor pe luni/semestre se elaborează în scopul corelării 
activităţilor de învăţământ, a succesiunii logice a disciplinelor, temelor şi şedinţelor cu resursele umane 
şi materiale la dispoziţie.  

(8) Planul se întocmeşte de către secţia Educaţie şi Formare Profesională în colaborare cu şefii 
de catedre, comandanţii batalioanelor de elevi şi instructorul superior din cadrul bazei asigurare 
învăţământ, se avizează de locţiitorul comandantului pentru învăţământ şi se aprobă de comandantul 
Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”. 

 (9) Programarea orară se elaborează pentru planificarea activităţilor de învăţământ pe zile, ore, 
locuri de desfăşurare şi responsabilităţi.  

(10) Programarea orară se întocmeşte de către secţia Educaţie şi Formare Profesională, în 
colaborare cu şefii de catedră, comandanţii batalioanelor de elevi şi instructorul superior din cadrul 
bazei asigurare învăţământ, se avizează de locţiitorul comandantului pentru învăţământ, se aprobă de 
comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” şi se 
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difuzează catedrelor, batalioanelor/companiilor de elevi cu cel puţin o săptămână înaintea începerii lunii 
pentru care s-a întocmit. 

Art. 187 - (1) Principalele documente de evidenţă, specifice sunt următoarele: 
a) Registrul matricol; 
b) Catalogul clasei/grupei; 
c) Cataloagele pentru examenele/evaluările/verificările susţinute de cursanţi; 
d) Condica de clasă/grupă; 
e) Registrul unic de evidenţa formularelor actelor de studii. 
(2) Documentele şcolare pentru elevii înmatriculaţi la programele de studii postliceale se 

întocmesc pe formulare ale căror machetă şi conţinut sunt stabilite prin reglementări ale M.E.N.şi ale 
MApN. 

Art. 188 – (1) Structura Instrucţie şi Educaţie este componenta instituţională a şcolii şi asigură 
proiectarea, planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unitară a activităţilor de 
instrucţie şi educaţie, în conformitate cu exigenţele impuse de curriculumul educaţional, de standardele 
militare operaţionale/ standardele de pregătire profesionale prefigurate în modelul absolventului şi se 
compune din: 

a) secţie educaţie şi formare profesională; 
b) catedre şi comisii metodice/didactice; 
c) batalioane/companii/plutoane elevi;  
d) formaţiuni de studiu (clasa şi grupa de studiu); 
e) baza asigurare învăţământ.  

 

5. Comisii şi consilii  
 

Art. 195 - (1) Privind funcţionarea organelor de conducere/analiză şi validare a procesului de 
învăţământ, în Şcoală funcţionează Consiliul profesoral - organ consultativ al comandantului atunci 
când se iau decizii privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ  conform Lg.1/2011, 
art. 41, 96, 98. 235 lit. a şi îşi desfăşoară activitatea în baza „Instrucţiuni privind organizarea şi 
funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”, aprobate prin Ordinul ministrului 
apărării naţionale nr. M.122 din 10 octombrie 2016. Cap. IV, secţiunea a 2-a. 

(2) La şedinţele consiliului profesoral în care se discută subiectele cuprinse la articolul 36, 
punctele i), j), k) din „Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri 

militari şi subofiţeri”, participă obligatoriu şi consilierul juridic principal; 
(3) ) La şedinţele consiliului profesoral în care se discută subiectele cuprinse la articolul 36, 

punctul e) participă obligatoriu şi comandanţii/şefii nemijlociţi ai personalului didactic  şi didactic 
auxiliar civil în cauză; 

(4) Documentele consiliului profesoral sunt redactate de secretarul desemnat de comandant din 
rândul membrilor consiliului şi respectă următoarele reguli: 

a) procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, acesta este 
document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează paginile, pe ultima pagină, 
comandantul şcolii semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila; 

b) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un 
dosar care conţine anexele proceselor-verbale (documente oficiale, situaţii, cereri, rapoarte, programe, 
informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare 
şedinţă; 

c) registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, la Biroul management şi asigurarea 
calităţii educaţiei, urmând a fi predate spre arhivare, la finalizarea anului de învăţământ, la 
compartimentul documente clasificate.  

Art. 196 – (1) Consiliul de administraţie are rol consultativ în domeniul administrativ. 
Comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” 

este preşedintele consiliului de administraţie.  
(2) Consiliul de administraţie funcţionează în baza „Instrucţiuni privind organizarea şi 

funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”, aprobate prin Ordinul ministrului 
apărării naţionale nr. M.122 din 10 octombrie 2016 secţiunea a 2-a şi a regulamentului propriu de 
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organizare şi funcţionare. 
(3) Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară cu respectarea condiţiilor prevăzute de 

lege privind cvorumul, iar hotărârile acestuia se adoptă în condiţiile prevăzute de lege şi se pun în 
aplicare prin grija comandantului şcolii. 

 (5) La şedinţele ce vizează analiza cererilor de fonduri şi/sau repartiţia şi utilizarea creditelor bugetare 
participă şi  responsabilii de articole bugetare, respectiv reprezentantul Unităţii Militare 02493 Piteşti. 

(6) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele 
consiliului de administraţie poate convoca reprezentantul elevilor, care are statut de observator.  

(7) La şedinţele ordinare ale consiliului de administraţie pot participa ca invitaţi şi reprezentanţi 
ai eşaloanelor superioare, aceştia având statut de observator. 

(8) Pe timpul desfăşurării activităţilor se vor respecta următoarele reguli: 
a) în cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte; 
b) procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele 

mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură; 
c) elevii şi cursanţii, nominalizaţi să asiste cu statut de observator pot participa numai la 

punctele de pe ordinea de zi la care se discută probleme specifice elevilor şi cursanţilor; 
d) la sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii prezenţi au obligaţia să 

semneze procesul-verbal de şedinţă; 
e) procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale acesta este document oficial, căruia 

i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează paginile, pe ultima pagină, comandantul şcolii 
semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila; 

f) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de 
un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, situaţii, cereri, tabele, 
liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă; 

g) registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, la secretarul consiliului.  
Art. 197 – (1) Catedrele şi comisiile metodice/didactice sunt structurile didactice de bază ale 

şcolii încadrate cu personal didactic militar sau civil care predau discipline din aceeaşi arie curriculară. 
(2) Catedrele şi comisiile metodice/didactice funcţionează în baza Lg.1/2011, art. 41, 96, 98. 235 

lit. a şi „Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi 

subofiţeri”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10 octombrie 2016, Cap. 
II. 

(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice/didactice se ţin lunar sau ori de câte ori se consideră 
necesar, după o tematică elaborată la nivelul catedrei/comisiei metodice şi aprobată de şeful structurii de 
instrucţie şi educaţie. 
 Art. 198 - Consiliul clasei funcţionează conform ordinului M.ED.N. nr. 5079 din 31.08.2016, 

privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. Este constituit din totalitatea cadrelor didactice care predă la clasa/ grupa de studiu 
respectivă şi are ca principal obiectiv evaluarea progresului şcolar şi starea disciplinară a elevilor. 

(1) Consiliul clasei/plutonului/grupei de studiu este constituit din totalitatea personalului didactic 
de predare şi de instruire practică care predă la clasa/plutonul/grupa respectivă şi din reprezentantul 
elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei. 

(2) Coordonarea activităţii clasei/plutonului/grupei de studiu se realizează de către preşedintele 
consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu. 

(3) Consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din 
totalul membrilor săi, iar deciziile se iau prin majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. 

(4) Consiliul clasei/plutonului/grupei de studiu se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori 
de câte ori este necesar, la solicitarea comandantului de pluton sau a elevilor. 

(5) Consiliul clasei/plutonului/grupei de studiu îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei 
clase/pluton/ grupă de studiu, având ca principale obiective: 

a) armonizarea activităţii personalului didactic de predare şi de instruire practică cu nevoile 
educaţionale ale elevilor/cursanţilor şi solicitările eşalonului superior; 

b) evaluarea progresului şcolar şi comportamental al elevilor/cursanţilor; 
c) identificarea, stabilirea şi aplicarea unor măsuri pentru  sprijinirea elevilor cu un ritm lent de 
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învăţare; 
d) organizarea de activităţi suplimentare cu elevii/cursanţii capabili de performanţe şcolare 

deosebite. 
(6) Consiliul clasei/plutonului/grupei are următoarele atribuţii: 
a) analizează, semestrial şi anual, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev/cursant; 
b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii/cursanţii cu probleme de 

învăţare sau comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 
c) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
b) participă la întâlniri cu elevii/cursanţii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este 

necesar, la solicitarea preşedintelui consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu; 
c) propune consiliului profesoral sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi/cursanţi în 

prezentele norme sau în regulamentele militare; 
d) analizează volumul sarcinilor didactice/temelor pentru studiu/pregătire individuală şi ia 

măsuri de corelare a acestora între diferitele discipline; 
e) propune consiliului profesoral încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, 

din cauza unor probleme grave de sănătate, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte 
cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate. Deciziile luate în aceste cazuri se 
menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale 
consiliului profesoral. 

(7) Preşedintele consiliului/dirigintele clasei/plutonului/grupei de studiu este comandantul de 
pluton sau cadrul didactic/instructorul militar din specialitatea specifică clasei/plutonului/grupei de 
studiu,  desemnat de şeful instrucţie şi educaţie.  

(8) Preşedintele consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu îşi proiectează şi desfăşoară 
activitatea potrivit sarcinilor prevăzute în planul anual/semestrial de activităţi al şcolii, în acord cu 
particularităţile educaţionale ale clasei/plutonului/grupei de studiu pe care o coordonează. 

(9) Preşedintele consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu are obligaţia să cunoască şi să 
respecte, împreună cu elevii, legislaţia în vigoare, prevederile prezentelor norme şi ale regulamentului 
de organizare şi funcţionare al şcolii. 

(10)  Preşedintele consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu are următoarele atribuţii: 
a) coordonează activitatea consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu; 
b) repartizează sarcini şi organizează, împreună cu şeful clasei/grupei de studiu, colectivul de 

elevi; 
c) colaborează cu toate cadrele didactice de la clasa/grupa de studiu respectivă, în vederea 

armonizării influenţelor educative; 
d) coordonează modernizarea logisticii didactice din sala de clasă şi răspunde de păstrarea 

acesteia împreună cu comandantul de pluton/conducătorul grupei de studiu; 
e) aduce la cunoştinţa elevilor prevederile prezentelor norme şi ale regulamentului organizare şi 

funcţionare al şcolii; 
f) prezintă elevilor din anul terminal prevederile referitoare la examenul de competenţe 

profesionale; 
g) analizează, periodic, comportarea şi situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează 

îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii şi iniţiază măsuri în sprijinul învăţământului; 
h) participă la activităţi extraşcolare organizate cu clasa/grupa de studiu sau sprijină iniţierea 

acestora; 
i) stabileşte în consens cu comandantul plutonului de elevi nota la purtare a fiecărui elev şi 

prezintă, în scris, consiliului profesoral propunerile de apreciere cu note mai mici de 8,00, pentru elevii 
care au săvârşit abateri grave; 

j) colaborează cu comandanţii de subunităţi pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor 
activităţilor la care participă clasa/plutonul/grupa de studiu şi pentru îndrumarea activităţilor de cazare, 
hrănire, echipare a elevilor clasei/plutonului sau a cursanţilor; 

k) completează catalogul clasei/plutonului/grupei de studiu şi răspunde de exactitatea datelor 
înscrise şi de starea fizică a acestuia; întocmeşte oglinda clasei/plutonului/grupei de studiu pe care o 
ataşează la catalog; 
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l) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare 
profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi/cursanţi şi interesele Ministerului 
Apărării Naţionale; 

m) prezintă, semestrial şi anual, în faţa consiliului profesoral, raportul asupra situaţiei şcolare şi 
comportamentale ale elevilor/cursanţilor; 

n) prezintă spre aprobare consiliului profesoral sancţiunile aplicate elevilor, conform art. 95, 96, 
97 şi 98 din  M.122 / 10.10.2016, „Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de 

maiştri militari şi subofiţeri”.  
(11) Documentul consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu este „Carnetul consiliului 

clasei/plutonului/grupei de studiu”. Documentul se întocmeşte şi se înregistrează de către preşedintele 
consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu şi cuprinde: 

a) evidenţa nominală a elevilor clasei/plutonului/grupei de studiu, pe arme, specialităţi militare şi 
beneficiari; 

b) tematica şi graficul şedinţelor consiliului; 
c) convocatoarele de şedinţă; 
d) procese-verbale ale şedinţelor consiliului în care se înscriu şi denumirea documentelor anexate 

la fiecare şedinţă şi care au fost înaintate consiliului profesoral. 
(11) Carnetul consiliului clasei/plutonului/grupei de studiu se predă, către compartimentul 

documente clasificate, după 45 de zile de la data de punere în aplicare a ultimei decizii luate de consiliu. 
 Art. 199 – (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) este un organism 

de asigurare internă a calităţii educaţiei furnizate de SMMMSFT. (Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei) şi funcţionează 
conform „Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi 

subofiţeri”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10 octombrie 2016  
capitolul IV, secţiunea a 4 a). 

(2) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3 - 9 membri, iar conducerea 
este asigurată de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie. 

(3) Membrii se numesc de către comandant din rândul instructorilor militari şi al personalului 
civil contractual încadrat în funcţii didactice. 

(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii principale: 
a) elaborează procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii conform domeniilor şi criteriilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare şi coordonează aplicarea acestora; 
b) elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală, care se 

pune la dispoziţia evaluatorului extern; 
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
(5) Raportul de evaluare internă constituie baza oricărei evaluări externe, inspecţii sau control 

care se efectuează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau 
alte structuri de specialitate din M.E.N. sau din MApN. 

 

5. Elevi şi cursanţi 
 

Art. 200 – (1) Pentru desfăşurarea programului de învăţământ, efectivele de elevi/cursanţi se 
organizează în formaţiuni de studiu. Acestea sunt clasa/grupa de studiu/plutoanele şi grupa de cursanţi. 
Clasele/plutoanele aceluiaşi an de studiu (anul I) se constituie într-o companie. Clasa cuprinde, în medie 
25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30. Activităţile didactice la limbile moderne, 
informatică, disciplinele de specialitate din învăţământul militar, precum şi cele opţionale sau 
facultative care nu se pot desfăşura cu întreaga clasă se organizează pe grupe de studiu. Grupa de 
cursanţi are un efectiv mediu de 15 cursanţi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 25. 

(2) Elevii şi cursanţii îndeplinesc atribuţiile prevăzute în capitolul V din „Instrucţiuni privind 

organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”, aprobate prin Ordinul 
ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10 octombrie 2016.  

(3) Elevii, la prezentarea în instituţie, încheie un contract educaţional al cărui model este 
prevăzut în Anexa nr.13. Cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării prevăzute la pct. IV, aln. 2, 
litera h) din Anexă se determină conform ordinul ministrului apărării naţionale M. 111, din 15.12.2011 
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pentru aprobarea „Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a 
cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării”. 

Art. 201 – (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile pot fi înaintaţi la gradul de „elev fruntaş” 
sau „elev caporal” şi numiţi pe funcţii, astfel: 

a) comandant de grupă; 
b) şef de clasă (locţiitor comandant pluton); 
c) elev plutonier de companie/monitor de detaşament (locţiitor comandant companie); 
d) elev plutonier major de batalion/monitor de detaşament (locţiitor comandant de batalion); 
(2) Pentru a beneficia de învoiri şi permisii, elevii trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în 

Anexa nr.       din prezentul regulament. 
Art. 204 – Drepturile, obligaţiile, recompensele şi sancţiunile beneficiarilor primari ai educaţiei 

(elevii) sunt cele prevăzute în „Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de 

maiştri militari şi subofiţeri”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10 
octombrie 2016 şi Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.115/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

 

6. Elemente de evaluare a rezultatelor şcolare 
 

Art. 205 – (1) Evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor/cursanţilor se realizează în mod 
ritmic pe parcursul semestrelor/modulelor/cursurilor.  

Fiecare semestru/modul/curs cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor 
dobândite de elevi/cursanţi. 

Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi particularităţile psihointelectuale ale 
elevilor/cursanţilor şi de specificul fiecărei discipline şi pot fi: 

a) lucrări scrise, chestionare şi teste de verificare/progres/performanţă; 
b) experimente şi activităţi practice; 
c) referate, lucrări tehnice, practice şi proiecte; 
d) interviuri şi colocvii; 
e) portofolii; 
f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi analizate în consiliul profesoral. 
Evaluările se concretizează prin note de la 1,00 la 10, pe bază de criterii şi standarde, elaborate în 

acest scop, pentru fiecare disciplină de învăţământ, inclusiv la purtare şi stagiu/practică şcolară. 
(2) Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise. Modul de depunere şi soluţionare 

a contestaţiilor este următorul: 
- elevii care nu sunt de acord cu rezultatele obţinute pot depune contestaţii în termen de 2 ore de la 

afişare rezultatelor; 
- rezolvarea contestaţiilor se face de către o comisie de contestaţii numită de către comandantul 

şcolii/locţiitorul comandantului pentru învăţământ, care va fi înscrisă în O.Z.U.; 
- afişarea/comunică rezultatelor acestora se realizează în maxim 2 zile lucrătoare. 

(3)  La sfârşitul fiecărui semestru/curs şi la încheierea anului şcolar personalul didactic are 
obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor/cursanţilor la disciplinele pe care le-au predat, cu excepţia 
celor amânaţi. 

(4) Situaţia şcolară la activităţile de practică şcolară/stagiu se încheie de personalul didactic care 
conduce/coordonează elevii la finalizarea acestuia. În situaţia în care pe parcursul practicii 
şcolare/stagiului au fost mai mulţi coordonatori/îndrumători aceştia actualizează situaţia şcolară pentru 
perioada cât a condus/coordonat/îndrumat subunitatea/grupa de studiu şi îl informează asupra tuturor 
aspectelor pe cel care îl precede. 

(5) Elevii şi cursanţii care au lipsit motivat de la verificări le pot susţine ulterior, în cel mult două 
săptămâni după prezentarea la cursuri sau până la începerea sesiunii examenelor de absolvire, după caz, 
astfel: 

- prin consemnarea în O.Z.U., prin grija titularului de disciplină, a următoarelor elemente: numele şi 
prenumele  elevului, denumirea disciplinei, numele şi prenumele titularului de disciplină şi intervalul orar de 
desfăşurare a verificării.   

Art. 206 – (1) Situaţia la învăţătură se calculează conform „Instrucţiunilor privind organizarea 
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şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”, aprobate prin Ordinul ministrului 
apărării naţionale nr. M.122 din 10 octombrie 2016.  
 (2) Preşedinţii consiliilor clasei întocmesc către şeful instrucţiei şi educaţiei până în data de 25 
ale lunii în curs raport de informare cu privire la verificarea datelor înscrise în catalog, condica clasei, 
respectiv starea fizică a acestora.  
 

7. Reguli de conduită pentru candidaţi la concursurile de admitere 
 

Art. 207 – (1) Concursurile de admitere se organizează şi desfăşoară în baza Metodologiei - 
cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul militar preuniversitar şi a 
metodologiei proprii de concurs. 

(2)  Pe timpul concursurilor de admitere candidaţii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:  
a) să se prezinte la sediul instituţiei la data şi ora prevăzută în graficul admiterii (candidaţii care 

întârzie din motive imputabile acestora vor fi eliminaţi din concurs); 
b) să se prezinte pe toată perioada concursului de admitere în ţinută militară regulamentară; 
c) să execute ordinele comandanţilor subunităţilor în care au fost încadraţi; 
d) să cunoască şi să respecte programul desfăşurării concursului de admitere; 
e) să participe, împreună cu subunitatea, la probele de concurs, conform graficului concursului 

de admitere; 
f) accesul în sălile de susţinere a probelor de concurs se realizează pe baza tabelelor afişate la 

intrare şi a legitimaţiilor de concurs; 
g) în sălile de concurs, pe timpul desfăşurării probelor, să aibă asupra lor legitimaţia de concurs 

şi cartea de identitate; 
h) să ocupe locul în bancă, conform tabelelor afişate, să înscrie pe foaia de răspuns cu majuscule 

numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale în ordinea în care sunt trecute în actul de 
identitate şi să completeze citeţ celelalte date de pe colţul foii de răspuns, înainte de a se aplica de către 
supraveghetori eticheta de securizare a lucrării; 

i) să nu pătrundă în sălile de susţinere a probelor cu mijloace electronice de calcul sau de 
comunicare (calculatoare, telefoane mobile), manuale, dicţionare, notiţe, însemnări; 

j) să fie prezenţi în sălile de susţinere a probelor de concurs cu 60 de minute înainte de 
deschiderea plicului cu subiecte şi să nu mai părăsească sala în ultimele 30 minute înainte de începerea 
probei; în cazuri excepţionale, un candidat cu probleme medicale, poate părăsi sala, fiind însoţit în 
permanenţă de unul dintre supraveghetori. 

k) candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu teste pierd dreptul de a 
mai susţine proba respectivă; 

l) să folosească la completarea foilor de răspuns numai pix (stilou) cu cerneală albastră;  
m) să părăsească sala de concurs numai după semnarea, ştampilarea şi predarea foii de răspuns; 
n) să predea şefului de sală/rând, la finalizarea lucrării sau expirarea timpului alocat probei, 

testul/chestionarul, foaia de răspuns cu toţi itemii completaţi şi separat ciorna; 
o) comiterea unor abateri disciplinare şi nerespectarea programului de concurs duc la eliminarea 

din concurs a candidatului; 
p) să respecte ordinea şi disciplina în cazarmă şi în afara acesteia; 
q) să întreţină spaţiile/sectoarele unităţii/şcolii în care îşi desfăşoară activitatea; 
r) să fumeze numai în locurile special amenajate, în afara clădirilor; 
s) se interzice folosirea telefoanelor mobile pe timpul concursului între orele 07.00 şi 20.00 de 

către candidaţi (acestea vor rămâne în bagajele personale); 
t) candidaţii vor servi mesele pe serii, în limita locurilor disponibile, conform programului; 
u) accesul candidaţilor cu autovehicule proprietate personală se va face pe la P.C. 1 şi parcarea 

acestora pe aleea P.C. 3 – depozit materiale tehnice. Activitatea se va face sub supravegherea 
îndrumătorilor de circulaţie echipaţi regulamentar. 

v) retragerea candidaţilor din concurs se poate realiza numai după completarea cererii de 
retragere şi primirea documentelor specifice (pentru candidaţii soldaţi gradaţi profesionişti - ordin de 
serviciu, adeverinţă de radiaţii etc.); 

w) să remedieze sau să achite contravaloarea eventualelor deteriorări/stricăciuni ale bunurilor şcolii; 
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x) candidaţii se pot adresa prin raport personal scris preşedintelui comisiei de contestaţii, iar 
decizia comisiei de contestaţii este definitivă; eşaloanele superioare nu intervin în soluţionarea acestora; 

y) să predea la terminarea concursului legitimaţia de concurs la secretariatul comisiei, prin 
comandanţii de subunităţi; 

z) eventualele rapoarte personale ale candidaţilor trebuiesc întocmite în limitele politeţii militare, 
să facă referire numai la problemele care pot fi probate cu dovezi şi să privească strict persoana 
candidatului în cauză; 

aa) candidatul care, prin raportul său, face intenţionat o sesizare, reclamaţie sau cerere pe bază 
de date ireale sau încalcă regulile politeţii militare în redactarea sau prezentarea verbală a acestuia, 
răspunde disciplinar sau penal, după caz, conform legislaţiei în vigoare. 
 

9. Dispoziţii specifice învăţământului 
 

Art. 208 - (1) În primele cinci zile lucrătoare ale lunilor aprilie şi octombrie ale anului de 
învăţământ 2017-2018, şcoala raportează, prin e-fax, atât la SMFT, cât şi direct, la Direcţia Instrucţie şi 
Doctrină, situaţia cu numărul de elevi şi cursanţi aflaţi în pregătire. 

(2) Pentru instruirea practică a elevilor la nivelul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
a Forţelor Terestre „BASARAB I” se vor utiliza atelierele-şcoală. 

(3) Dările de seamă/procesele verbale ale examenelor de absolvire vor fi înaintate şefului ID, 
şefului DID/SMG şi şefului DMRU, în termen de 5 zile de la finalizarea activităţilor. 

(4) Procesele verbale încheiate în urma examenelor de absolvire a cursurilor de 
perfecţionare/specializare se vor înainta în termen de 5 zile de la finalizarea activităţilor, la SID şi 
SPM/SMFT, DID/SMG şi DMRU. 

Art. 209 - (1) Cunoaşterea regulilor de protecţie a muncii ce trebuie respectate pe timpul 
procesului de învăţământ şi instrucţie, mânuirii armamentului, tehnicii militare şi utilajelor speciale, se 
execută la începutul exerciţiilor/şedinţelor de instrucţie/ activităţilor practice timp de 3 – 5 minute, cât şi 
prin şedinţe separate, lunar, la datele înscrise în P.P.A. 

(2) Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor se execută prin şedinţe 
practice cu durata de 1 – 2 ore, din timpul afectat programului de învăţământ şi instrucţie, o dată la 3 
luni, la datele înscrise în P.P.A. şi ori de câte ori este necesar. 

(3) În fiecare zi de luni, uniforma pentru întregul personal, atât cel permanent, cât şi cel 
participant la diferite forme de pregătire, este cea pentru instrucţie, mozaic de pădure. În celelalte zile 
ţinuta este cea de serviciu conform anotimpului; personalul care conduce activităţi/şedinţe practice de 
învăţământ/instrucţie în teren, ateliere poartă uniforma militară pentru instrucţie (mozaic de pădure), 
similar subunităţilor pe care le conduc.  

Art. 210  - Şefii de promoţie pot fi recompensaţi cu premii în obiecte şi/sau bani  sau alte forme 
de către ministrul apărării naţionale, şeful Statului Major General, şeful statului major al forţelor 
terestre, potrivit competenţelor legale, precum şi de către unele fundaţii, persoane juridice sau fizice care 
îşi declară disponibilitatea în acest sens, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare.  
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CAPITOLUL VIII 
Dispoziţii finale 

 

Art. 212 - (1) Prezentele precizări se constituie într-un ansamblu de prevederi şi măsuri pentru 
desfăşurarea legală şi eficientă a activităţilor principale ale Şcolii. Din această perspectivă ele a fost 
concepute ca un ghid managerial pentru toate entităţile organizatorice. 

(2) Această ediţie s-a elaborat cu participarea tuturor structuri potrivit competenţelor actuale. 
(3) Prezentele precizări sunt document intern al Şcolii şi reflectă obligaţia personalului ce 

gestionează domeniile de activitate specifice, de a revedea cu regularitate şi de a reevalua periodic 
modul de desfăşurare a activităţilor interne, pentru a creşte consistenţa, aplicabilitatea şi 
readaptabilitatea  continuă a acestora. 

(4) Locţiitorul comandantului şi şeful Secţiei Educaţie şi Formare Profesională răspund de 
elaborarea şi actualizarea prezentelor precizări.  

(5) Nerespectarea prevederilor acestor precizări constituie abatere disciplinară şi se sancţionează 
conform prevederilor regulamentelor militare. 

Art. 213 - Modificările vor fi efectuate numai cu aprobarea comandantului şcolii, la propunerea  
locţiitorului comandantului şi şefilor de structuri.  

Art. 214 -  Prezentele precizări vor fi multiplicate prin grija Staţiei de editare multiplicare, iar 
evidenţa şi mânuirea se va realiza de către Biblioteca literatură militară neclasificată. 

Art. 215 - Anexele nr. 13– 14 fac parte integrantă din prezentele precizări.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

p/LOCŢIITOR AL COMANDANTULUI 
     
   Locotenent colonel 
                                   CÎŢULETE CĂTĂLIN 
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Anexa nr. 13 
 

ANGAJAMENT 
 

În baza prevederilor art. 2 şi 3 din Decretul nr. 473 din 20.12.1971 privind încheierea de angajamente de 
către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ, ale aln.(1) art. 40 din „Instrucţiunile privind 
managementul învăţământului militar”, aprobate cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.61 din 
18.06.1998, aln.(4) art. 90 şi aln.(4) art. 108 din „I.M. 3/3- Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor militare 
de maiştri militari şi subofiţeri”, aprobate cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.85 din 02.07.2003, 
precum şi în conformitate cu prevederile Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării 

Naţionale a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării, aprobate prin Ordinul ministrului apărării 
naţionale nr. M. 111/2011 şi în baza precizărilor emise de către Direcţia financiar-contabilă între subsemnatul(a) 
........................................................................................... , născut(ă) în localitatea ............................... , judeţul 
...................... , în data de .............. , CNP ............................................. , cu domiciliul în 
........................................... , strada ....................................... , nr. ........ , bl. ......... , sc. ........ , ap. ......... , judeţul 
.................... , în calitate de elev(ă) la „Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani ” şi Ministerul 
Apărării Naţionale, reprezentat de ......................, în calitate de comandant al Şcolii Militare de  Maiştri  Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Terestre  “BASARAB I”, s-a încheiat prezentul angajament de şcolarizare. 
 Clauzele angajamentului: 
 1. Perioada pentru care se încheie angajamentul este de la data prezentării în unitate în vederea începerii 
programului de studii postliceale/ anului de învăţământ - __.09 201_, până la data absolvirii cursului – __.07 
201_. 
 2. Pe timpul executării angajamentului părţile au următoarele obligaţii: 
   A. Ministerul Apărării Naţionale să asigure: 

d) condiţiile de învăţământ şi de trai prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi acordarea 
drepturilor materiale şi băneşti, conform prevederilor legale, pe durata întregii perioade de şcolarizare; 

e) înaintarea la primul grad de maistru militar în activitate, după absolvirea „Cursului de formare a 
maiştrilor militari, filiera directă”, în condiţiile prevăzute de lege; 

f) repartizarea, după absolvirea „Cursului de formare a maiştrilor militari, filiera directă”, pe o funcţie 
corespunzătoare pregătirii (armei/ specialităţii) pentru care a fost şcolarizat, în raport de rezultatele obţinute la 
învăţătură, de nevoile Ministerului Apărării Naţionale, precum şi de alte criterii/ condiţii prevăzute de legislaţia 
în vigoare. 
    B. Subsemnatul(a), elev(ă) la „Programul de studii postliceale, cu durata de 2 ani”, organizat la 
Şcoala Militară de  Maiştri  Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre  “BASARAB I”: 

a) să urmez programele de studii postliceale şi alte activităţi prevăzute de programele şcolare/ curricule 
educaţionale specifice, să-mi însuşesc cunoştinţele şi să-mi formez deprinderile impuse de acestea; 

b) să respect prevederile legilor ţării, jurământului militar, regulamentelor militare şi celorlalte acte 
normative în vigoare care reglementează activitatea în Şcoala Militară de  Maiştri  Militari şi Subofiţeri a 
Forţelor Terestre  “BASARAB I”; 

g) să manifest, în toate împrejurările, o comportare demnă şi civilizată, să apăr onoarea şi demnitatea de 
militar, să am o ţinută militară regulamentară şi să nu săvârşesc abateri disciplinare; 

h) să folosesc cu eficienţă baza materială de învăţământ, celelalte bunuri materiale de instruire, educaţie, 
sociale existente în instituţia militară de învăţământ şi să le păstrez în bună stare de funcţionare; 

i) să închei cu Ministerul Apărării Naţionale un contract prin care mă oblig ca, după absolvirea cursului, 
să-mi desfăşor activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, pe o durată de 8(opt) ani, potrivit normelor legale; 

j) să restitui cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării, dacă voi fi îndepărtat(ă) din  Şcoala 
Militară de  Maiştri  Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre  “BASARAB I”, prin aplicarea prevederilor aln. (2) 
şi (3), art. 40 din „Instrucţiunile privind managementul învăţământului militar”, aprobate cu ordinul ministrului 
apărării naţionale nr. M.61 din 18.06.1998, aln.(4) art. 90 şi aln.(4) art. 108 din „I.M. 3/3- Norme de organizare 
şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”, aprobate cu ordinul ministrului apărării 
naţionale nr. M.85 din 02.07.2003 sau în cazul nerespectării, pe durata şcolarizării, a obligaţiilor asumate prin 
prezentul angajament. 
 3. Prin cheltuieli de întreţinere se înţeleg cheltuielile efectuate de Ministerul Apărării Naţionale cu 
hrănirea, echiparea, cazarea, rechizitele, cazarmamentul, consumul de motoresurse, de muniţii, transportul dus şi 
întors pe timpul vacanţelor/ permisiilor, precum şi alte drepturi specifice şcolarizării/ instruirii. Stabilirea 
sumelor ce vor trebui restituite drept cheltuieli de întreţinere pe timpul şcolarizării, imputarea acestora, precum şi 
exercitarea căilor de atac împotriva actelor de imputare se fac potrivit reglementărilor legale în vigoare privind  
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răspunderea materială a militarilor. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul angajament în două exemplare, astăzi .................... , din care un 
exemplar rămâne la Şcoala Militară de  Maiştri  Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre  “BASARAB I”, iar 
celălalt exemplar la elev(ă). 
 
                
 

            COMANDANTUL ŞCOLII MILITARE 
        DE  MAIŞTRI  MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A  
            FORŢELOR TERESTRE  „BASARAB I”  
 

                   
        

 ELEV(Ă) 
       ..................................................... 
              (numele şi prenumele) 
      C.I. seria ........ nr. ....................... 
      eliberat de ......................la data de ....................... 
 
 Aviz favorabil nr. ........... din ..................... 

CONSILIER JURIDIC 
 
Elevul(a) a depus JURĂMÂNTUL MILITAR la data de ........................, Ordinul de Zi pe Unitate nr. 

................/ .............................. . 
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CRITERII 

PENTRU ACORDAREA ÎNVOIRILOR ŞI PERMISIILOR  
ELEVILOR ŞI CURSANŢILOR 

 
Elevii şi cursanţii pot beneficia de învoiri şi permisii şi în alte situaţii decât cele prevăzute în  

R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, pe baza solicitărilor proprii, îndeplinind 
următoarele criterii: 

a) obţinerea de rezultate bune şi foarte bune în procesul de învăţământ (notele curente la fiecare 
disciplină de învăţământ în momentul acordării învoirii să fie mai mari de 7,00); 

b) obţinerea de rezultate foarte bune la şedinţele individuale de tragere cu armamentul de fanterie 
în săptămâna respectivă; 

c) obţinerea de rezultate sau clasificări foarte bune la diferite concursuri organizate în şcoală sau 
în afara acesteia; 

d) săvârşirea unor acte de curaj sau eroism în situaţii de urgenţă sau catastrofe naturale; 
e) comportament ireproşabil în îndeplinirea atribuţiilor/sarcinilor în serviciul de permanenţă, 

portul regulamentar al uniformei militare, respectarea programului orar al unităţii şi regulilor privind  
disciplina militară; 

f) întreţinerea şi menţinerea armamentului şi echipamentelor individuale în permanentă stare de 
funcţionare; 

g) nu a fost scutit medical în săptămâna solicitării învoirii (permisiei); 
h) participarea la activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor, terenurilor, încăperilor 

unităţii; 
i) s-a evidenţiat în alte activităţi şcolare şi extraşcolare.  

 
Notă: elevii care nu se încadrează în criteriile stabilite pot beneficia de învoire, lunar, într-una din zilele 
de sâmbătă sau duminică. 
 
 
 


