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R O M Â N I A          NECLASIFICAT 
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE      Exemplar unic 
            
  
 
 
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale  

    „Amiral Ion Murgescu” 
                    - CONSTANŢA -                         
 

 
 
 
 
 

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE 
a concursului pentru ocuparea postului didactic de comandant batalion (și instructor superior) la 

batalionul de elevi din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale  
„Amiral Ion MURGESCU” 

 
 
 

 
DATA ORA ACTIVITATEA 

20.01.2020 - Numirea în OZU a comisiei de examen 

20.01.2020 - Publicarea tematicii, a bibliografiei şi a graficului de 
desfăşurare a concursului 

04.02.2020 

08.30 - 09.00 Prezentarea candidaţilor. Instruirea candidaţilor. Prezentarea 
comisiei de examen. 

09.00 - 12.00 Desfăşurarea probei scrise 
13.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă. 

13:00-14.00 Depunerea contestaţiilor. 
14.00 - 15.00 Soluţionarea contestaţiilor 

15.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă după soluţionarea 
contestaţiilor 

06.02.2020 
09.00 - 11.00 Desfăşurarea probei practice 

11.30 Afişarea rezultatelor la proba practică 
12.00 Afişarea rezultatelor finale 
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TEMATICA 

Concursului pentru ocuparea postului didactic de comandant batalion (și instructor superior) la 
batalionul de elevi din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale  

„Amiral Ion MURGESCU” 
 
 

I. Documente clasificate  
1. Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor  

- Clasificarea, declasificarea şi trecerea la un nivel inferior de secretizare a informaţiilor. 
Accesul la informaţii clasificate. 

- Controlul activităţii privind protecţia informaţiilor clasificate. Pregătirea şi instruirea 
personalului.  

2. Protecţia personalului 
- Dispoziţii generale.  
- Avizarea şi eliberarea documentelor de securitate în vederea accesului la informaţii 

clasificate.  
3. Protecţia documentelor clasificate 

- Dispoziţii generale. Reguli privind redactarea, dactilografierea şi evidenţa documentelor 
clasificate.  

- Reguli privind multiplicarea, manipularea, păstrarea, transmiterea, împachetarea, transportul 
şi distrugerea documentelor clasificate. 
 
 

II. Instrucție militară de bază  
1. Educaţia Militară 

- Cunoaşterea legilor şi regulamentelor militare; 
- Pregătire psihică pentru  luptă; 
- Drept internaţional umanitar – DIU; 
- Instrucţia sanitară; 
- Protecţia mediului; 
- Instrucţia antiteroristă. 

 
2. Instrucţia de front 

- Instrucţia de front fără armă; 
- Instrucţia de front cu armă; 

 
3. Instrucţia pe linia Armelor/Specialităţilor 

- Instrucţia genistică; 
- Instrucţia EOD; 
- Instrucţia de comunicaţii şi informatică; 
- Instrucţia pentru apărare împotriva armelor de distrugere în masă, chimic, biologic, 

radiologie, nuclear/ ADMCBRN. 
 

4. Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie 
- Cunoaşterea, funcţionarea şi întrebuinţarea armamentului şi muniţiilor de infanterie; 
- Demontarea şi montarea armamentului de infanterie; 
- Întreţinerea armamentului de infanterie; 
- Reguli şi operaţiuni pentru tragere eu armamente! de infanterie şi pentru aruncarea 

grenadelor de mână; 
- Incidente de tragere cu armamentului de infanterie şi modul de remediere a acestora; 
- Executarea tragerii cu armamentul de infanterie şi aruncarea grenadelor de mână. 
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5. Instrucţia tactica generală 

- Tehnici individuale de echipare şi mascare a luptătorului în câmpul tactic; 
- Tehnici individuale de deplasare a luptătorului în câmpul tactic; 
- Tehnici individuale de navigaţie terestră a luptătorului în câmpul tactic; 
- Tehnici individuale de observare a câmpului de luptă şi de raportare a acestora de către 

luptător; 
- Tehnici individuale de executare a focului de către luptător în câmpul tactic; 
- Tehnici individuale de acţiune / reacţie a luptătorului la contactul cu inamicul în câmpul 

tactic; 
- Tehnici individuale de supravieţuire în condiţii de izolare temporară în câmpul tactic. 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
Concursului pentru ocuparea postului didactic de comandant batalion (și instructor superior) la 

batalionul de elevi din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale  
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1. - M9/06.02.2013 – Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării 
Naţionale; 

2. -  Manual nr. SMFT 2 din 04 ianuarie 2017 - P.T./L - 8, Manualul Instrucţiei 
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