
 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
2 din 12 

 

Şeful colectivului de elaborare:   Colonel Daniel GAVRA 

 

Colectivul de elaborare:          Colonel Adrian SILEANU 

        Căpitan-comandor Vică ILEA 

                    Căpitan Florin PASCU 

                    Locotenent Daniel ROMAN 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
3 din 12 

 

CUPRINS 
 

CAPITOLUL I    Dispoziţii generale .........................................................................................5 

 

CAPITOLUL II   Admiterea - organizare şi desfăşurare.......................................................6  

 

SECŢIUNEA 1           Numărul de locuri pe arme/specialităţi militare.................................6 

SECŢIUNEA a 2-a    Probele de evaluare şi ponderea lor în media de admitere, detalii 
privind structura testelor şi modul de evaluare/notare........................6 

SECŢIUNEA a 3-a    Tematica şi bibliografia de concurs.................................................... 7 

SECŢIUNEA a 4-a    Graficul activităţilor – datele şi intervalele orare ale desfăşurării 
probelor de admitere şi ale altor activităţi legate de acestea...............8 

SECŢIUNEA a 5-a    Documentele cu care se prezintă candidatul la sediul instituţiei 
organizatoare.......................................................................................10 

SECŢIUNEA a 6-a    Informaţii privind posibilităţile de cazare şi hrănire, precum şi 
costurile orientative.............................................................................10 

SECŢIUNEA a 7-a    Taxele care se percep şi categoriile de candidaţi scutiţi de plata 
taxelor..................................................................................................10 

SECŢIUNEA a 8-a    Reguli de conduită ale candidaților....................................................10 

SECŢIUNEA a 9-a    Date de contact şi alte informaţii utile candidaţilor...........................11 
 

CAPITOLUL III   Dispoziţii finale.................................................................................................12 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
4 din 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PAGINĂ ALBĂ -  



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
5 din 12 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 
 

Art. 1. – Pentru admiterea la cursul de formare a subofiţerilor în activitate specialitatea 
„forţe speciale”, precum şi pentru asigurarea informaţiilor necesare participanţilor la concurs, 
Şcoala de aplicaţie a forţelor pentru operaţii speciale ,, BUREBISTA” elaborează Ghidul 

candidatului la admitere pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate specialitatea „forțe 
speciale”, ce se va desfășura în anul de instruire 2020 – 2021, în Școala de aplicație a forțelor 
pentru operații speciale „Burebista”, denumit în continuare Ghidul.Art. 2. – La concursul de 
admitere se prezintă candidaţii proveniți din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate, 
confirmați în arma Forțe pentru operații speciale și declaraţi “ADMIS” la selecţia organizată de 
către centrele zonale de selecţie şi orientare sau structurile subordonate CFOS nominalizate în acest 
sens şi declaraţi „APT” grupa IIc în conformitate cu Normele metodologice privind selecția și 
expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic care execută activități aeronautice 
militare și a Normelor tehnice medicale și psihologice specifice aferente aprobate prin Ordinul 
ministrului apărării naționale nr. M45/2013,în urma efectuării examinării medicale la Institutul 
Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu”, București. 

Art. 3. – Admiterea la cursul de formare a subofiţerilor în activitate specialitatea „forţe 
speciale”, pentru anul de instruire 2020 – 2021, se desfăşoară pe baza următoarelor acte normative: 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 46 din 17.05.2017 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 30 din 21.03.2012 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în 
cariera militară în Armata României; 

- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M-217 din 22.11.2019 pentru aprobarea 
condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a „Instrucțiunilor privind organizarea 
și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a 
candidaților la profesia militară”; 

- Dispoziţia D.M.R.U. 4/06.02.2012 pentru aprobarea „Standardelor de performanţă 
pentru proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituţiile militare de 
învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în 
ţară”; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 212/2017 pentru aprobarea 
„S.M.G./F.O.S.-3.13, Instrucţiuni privind selecţia, formarea, dezvoltarea profesională 
şi evoluţia în carieră a personalului forţelor speciale”; 

- Dispoziţia D.G.M.R.U. 8/28.02.2020 pentru aprobarea „I.M.3/71, Norme privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor 
în activitate, în anul de învăţământ 2020 - 2021”. 

- Planul de şcolarizare în instituţiile/unităţile de învăţământ militar şi în structurile de 
formare profesională iniţială şi continuă pentru anul universitar/şcolar 2020-2021 nr. 
C- 14 din 06.01.2020. 
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CAPITOLUL II 
Admiterea – organizare şi desfăşurare 

 
SECŢIUNEA 1    

Numărul de locuri pe arme/specialităţi militare 

 
Art. 4. – Admiterea candidaţilor se face prin concurs, organizat de Şcoala de aplicaţie a 

forțelor pentru operații speciale ,,BUREBISTA”, denumită în continuare şcoală, conform tabelului 
următor: 

 
Nr. 
crt. 

Arma, serviciul pentru care se 
organizează admitere 

Specialitatea militară 
Număr de 

locuri  

Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  
1 Forţe pentru operații speciale  Forţe speciale  20 

 
 

SECŢIUNEA a 2-a 

Probele de evaluare şi ponderea lor în media de admitere, 
 detalii privind structura testelor şi modul de evaluare / notare 

 
Art. 5. - Probele de evaluare, ponderea lor în media de admitere şi detaliile privind structura 

testelor şi modul de evaluare/notare, sunt detaliate în tabelul următor: 
 

Specialitatea 

militară 

Probele de concurs şi ponderile rezultatelor acestora 

 în media de admitere 

 
 

Forţe speciale  

Proba nr. 1 - Limba engleză,  probă eliminatorie, test grilă, durata 90 min., nota 
minimă de admitere 5,00, ponderea în media de admitere – 10%; 
Proba nr. 2 – Educaţie fizică militară, probă eliminatorie, test de evaluare a 
nivelului de pregătire fizică ce cuprinde: tracţiuni, flotări, abdomene, alergare 
3000 m, durata 60 min., nota minimă de admitere 8,00, ponderea în media de 
admitere – 20%; 
Proba nr. 3 - Verificarea cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării 
naţionale şi pregătirea de specialitate forţe pentru operaţii speciale, test grilă, 
durata 180 min. Testul cuprinde 90 itemi, repartizaţi astfel: 

- 80 itemi - pregătire de specialitate forţe pentru operaţii speciale; 
- 10 itemi - legislaţie specifică domeniului apărării naţionale. 

Se acordă:  
- 10 puncte din oficiu;  
- 1 punct pentru fiecare răspuns corect, max. 90 puncte. 

Transformarea punctajului în notă:  
- punctaj obţinut: 10 = N  
( N -  nota calculată cu două zecimale, fără rotunjire) 

Nota minimă de admitere - 5,00.  
Pondere în media de admitere - 70%. 
 
Media de admitere se calculează cu următoarea formulă: 
MA = (ME + MEFM x 2 + MS x 7) / 10 
unde: MA – media de admitere 

ME – media la testul de evaluare la limba engleză 
MEFM – media la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică 
MS – media la testul de verificare a cunoştinţelor 

Media minimă de admitere - 6,00. 
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SECŢIUNEA a 3-a 

Tematica şi bibliografia de concurs  
 

Art. 6. – Tematica şi bibliografia de concurs privind legislaţia în domeniul apărării naţionale: 
(1) Tematica: 

- Constituţia României: drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
- Apărarea naţională a României. Dispoziţii generale. Structura sistemului naţional de 

apărare. Organizarea armatei. Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Apărării 
Naţionale; 

- Statutul cadrelor militare. Dispoziţii generale. Îndatoririle şi drepturile cadrelor 
militare. Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi; 

- Participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. 
Dispoziţii generale. Selecţionarea, încadrarea şi unele drepturi ale personalului; 

- Regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării 
Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României. Dispoziţii generale. 
Uzul de armă; 

- Ghidul carierei militare. Dispoziţii generale. Cariera subofițerilor în activitate; 
- Protecţia informaţiilor clasificate. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România. Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în 
Ministerul Apărării Naţionale. 

 (2) Bibliografia:  
- Constituţia României, revizuită (Titlul II, art. 15-60); 
- Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare 

(Capitolul I, Art. 1-5; Capitolul II, art. 6-25, Capitolul III, art. 26-30; Capitolul IV, 
art. 33); 

- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale, republicată (Capitolul II, art. 5-6); 

- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 
ulterioare (Capitolul I, Art. 1-6; Capitolul II, art. 7-31); 

- Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român (Capitolul I, art. 1-3; Capitolul IV, art. 14-18); 

- Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor 
deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul 
României (Capitolul I, art. 1-3; Capitolul III, Secţiunea a 3-a, art. 14-23); 

- Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu 
modificările ulterioare (Capitolul I, art. 1-8; Capitolul II, art. 9-20). 

- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 
completările ulterioare (text integral); 

- Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările 
ulterioare (text integral); 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.-9/2013 pentru aprobarea Normelor 
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 bis din 28 februarie 2013. 

Art. 7. – Tematica şi bibliografia de concurs privind pregătirea de specialitate forțe pentru 
operații speciale:  

(1) Tematica: 
- Misiunile Forțelor pentru Operații Speciale ale României– generalități. 
- Misiunile Forțelor pentru Operații Speciale NATO – generalități. 
- Scurta istorie a Forțelor pentru Operații Speciale NATO – origini, evoluție și nivel 

actual. 
- Teoria Operațiilor Speciale. 
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(2) Bibliografia: 

- Ministry of National Defense, Romanian Defense 2013, p. 17-18. Documentul poate 
fi consultat la: www.mapn.ro/publicatii/2013/defence.pdf . 

- McRaven W.H., Spec Ops: Case studies in special operations warfare: theory and 

practice, Ed. Presidio Press, 1996; capitolul I - Theory of special operations. 
Documentul poate fi consultat la: books.google.com.  

- Romania, Ministry of National Defense - The Military Strategy of Romania, p.15 . 
Documentul poate fi consultat la: www.edu.europa.eu/docs/default-source/Defense-
Procurement-Gateway/ro_milstrategy.pdf 

- Mattheew E Miller - NATO Special Operation Forces, Conterterrorism and the 

resurgence of Terrorism in Europe,articol publicat in Military Review Mai-Iunie 
2016. Documentul poate fi consultat la: www.armyupress.army.mil.  

- NATO Parliamentary Assembly, Defense and Security Commette – NATO Special 

Operation Forces in the Modern Security Environement, p. 3-7. Document 
disponibil la: www.nato-pa.int. 

 Notă:  În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile 
înainte de data susţinerii concursului, se consideră incluse în bibliografie actele normative 
modificatoare/înlocuitoare. 

 
SECŢIUNEA a 4-a 

Graficul activităţilor – datele şi intervalele orare ale desfăşurării probelor de admitere 

 şi ale altor activităţi legate de acestea 
 

Art. 8. – Admiterea la Cursul de formare a subofiţerilor în activitate în specialitatea militară 
„Forţe speciale” se va desfăşura în perioada 06 - 09.04.2021, iar candidaţii se vor prezenta la sediul 
şcolii, în Vlădeni județul Brașov, în data de 05.04.2021, între orele 1200 -1400, conform următorului 
program: 

ZIUA ORA ACTIVITATEA 
CINE 

RĂSPUNDE 

I. PREGĂTIREA ADMITERII 

 
05.04.2021 
Activităţi 

organizatorice 

Între orele 
1200 -1400

 
Prezentarea candidaţilor avizaţi să participe la 
admitere. 

- secretarul 
comisiei 

II. DESFĂŞURAREA ADMITERII 

06.04.2021 
Proba 1 

Limba engleză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

0710-0720 
Deplasarea candidaţilor în sălile de concurs şi 
verificarea documentelor de identitate ale 
acestora. 

- secretarul 
comisiei 

- responsabilii 
de săli 

0720-0730 Tragerea la sorţi a variantei de subiecte în 
prezenţa candidaţilor participanţi la concurs. 

- preşedintele 
comisiei 

- secretarul 
comisiei 

0730 -0745 
Multiplicarea variantei de subiecte extrasă (în 
funcţie de numărul candidaţilor, multiplicarea 
poate dura mai mult decât timpul prevăzut iniţial). 

- preşedintele 
comisiei 

- secretarul 
comisiei  

0745-0800 
Instructajul specific privind modalitatea 
desfăşurării probei.  

- preşedintele 
comisiei 

- subcomisia de 
admitere 

0800-0930 Susţinerea probei. - responsabilii 

http://www.edu.europa.eu/docs/default-source/Defense-Procurement-Gateway/ro_milstrategy.pdf
http://www.edu.europa.eu/docs/default-source/Defense-Procurement-Gateway/ro_milstrategy.pdf
http://www.armyupress.army.mil/
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ZIUA ORA ACTIVITATEA 
CINE 

RĂSPUNDE 

 

 

de săli 

0930-1800 
Corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea 
rezultatelor obţinute.  

- subcomisia de 
admitere 

- secretarul 
comisiei 

1800-1900 Depunerea eventualelor contestaţii. 
- preşedintele 

comisiei 
- secretarul 

comisiei 

1900-2030 Soluţionarea eventualelor contestaţii. 
- comisia de 

soluţionare a 
contestaţiilor 

2030-2130 
Afişarea rezultatelor finale şi rezolvarea 
problemelor organizatorice pentru candidaţi. 

- preşedintele 
comisiei 

- secretarul 
comisiei 

07.04.2021 
Proba 2 

 Educație fizică 
militară 

0800-0900 
Executarea prezenţei candidaţilor, repartizarea acestora pe 
grupe şi deplasarea pe locurile de desfăşurare a evaluării. 

- secretarul 
comisiei 

0900-1400 
Susţinerea probei, în etape de 60 min., conform 
repartizării pe grupe. 

- membrii 
subcomisiei 

1430-1700 Afişarea rezultatelor obţinute.  - secretarul 
comisiei 

08.04.2021 
Proba 3 

Verificarea 

cunoştinţelor 

privind 

legislaţia din 
domeniul 

apărării 
naţionale şi 

pregătirea de 
specialitate forțe 

pentru oprații 
speciale 

 

0700-0710 
Executarea prezenţei candidaţilor, repartizarea 
acestora în sălile de concurs. 

- secretarul 
comisiei 

0710-0720 
Deplasarea candidaţilor în sălile de concurs şi 
verificarea documentelor de identitate ale 
acestora. 

- responsabilii 
de săli 

0720-0730 Tragerea la sorţi a variantei de subiecte în 
prezenţa candidaţilor participanţi la concurs. 

- preşedintele 
comisiei 

- secretarul 
comisiei 

0730 -0745 
Multiplicarea variantei de subiecte extrasă (în 
funcţie de numărul candidaţilor, multiplicarea 
poate dura mai mult decât timpul prevăzut iniţial). 

- preşedintele 
comisiei 

- secretarul 
comisiei 

0745-0800 
Instructajul specific privind modalitatea 
desfăşurării probei. 

- preşedintele 
comisiei 

- subcomisia de 
admitere 

0800-1100 Susţinerea probei. - responsabilii 
de săli 

1100-1700 
Corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea 
rezultatelor obţinute. 

- subcomisia de 
admitere 

- secretarul 
comisiei 

1700-1800 Depunerea eventualelor contestaţii. 
- preşedintele 

comisiei 
- secretarul 

comisiei 

1800-2000 Soluţionarea eventualelor contestaţii. 
- comisia de 

soluţionare a 
contestaţiilor 

III. FINALIZAREA ADMITERII 

08.04.2021 2000-2100 Afişarea rezultatelor finale. - secretarul 
comisiei 

09.04.2021 ZI DE REZERVĂ 
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SECŢIUNEA a 5-a    

  Documentele cu care se prezintă candidatul la sediul instituţiei organizatoare 
 
Art. 9. – (1) La prezentarea în şcoală candidaţii trebuie să deţină asupra lor documente de 

identitate, instrumente de scris şi bani pentru plata taxelor de înscriere, cazare şi masă. Taxele se 
vor achita la casieria instituţiei.  

(2) Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de 
identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate, aflate în termen de 
valabilitate. 

(3) Candidaţii care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii 
electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate sunt consideraţi 
absenţi. 

 
SECŢIUNEA a 6-a 

Informaţii privind posibilităţile de cazare şi hrănire, precum şi costurile orientative 

 
Art. 10. – Cazarea candidaţilor în şcoală se face la cerere, în ordinea solicitării şi în limita 

numărului de locuri disponibile, contra sumei de 15 lei/noapte. 
Art. 11. – Hrănirea candidaţilor se asigură contra-cost, opţional, prin popota-cadre a şcolii, 

preţuri estimative: 5 lei – micul dejun; 8,40 lei – prânzul; 5 lei – cina. 
  

 
SECŢIUNEA a 7-a 

Taxele care se percep şi categoriile de candidaţi scutiţi de plata taxelor 

 
Art. 12. – (1) Taxa de înscriere la admitere este de 11 lei.  
(2) Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente, că 

îndeplinesc una din următoarele condiţii:  
a) sunt orfani de ambii părinţi;  
b) provin din case de copii sau plasamente familiale;  
c) sunt cadre militare în activitate, soldaţi şi gradaţi profesionişti din structurile Ministerului 

Apărării Naţionale, precum şi funcţionari publici/personal civil contractual care îşi desfăşoară 
activitatea în aceste structuri; 

d) sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau ai funcţionarilor 
publici/personalului civil contractual care îşi desfăşoară activitatea în structurile Ministerului 
Apărării Naţionale;  

e) sunt copii ai pensionarilor proveniţi din personal al Ministerului Apărării Naţionale;  
f) sunt copii ai militarilor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 sau copii ai personalului 

armatei decedat sau invalid în timpul şi/sau din cauza serviciului militar, ca urmare a participării la 
acţiuni militare, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza 
participării la acţiuni militare, care fac dovada că îndeplinesc această condiţie;  

g) sunt copii ai personalului din structurile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională în activitate, pensionat sau decedat, care fac dovada că îndeplinesc această condiţie;  

h) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării 
concursului de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea 
din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere. 
 

SECŢIUNEA a 8-a 

Reguli de conduită ale candidaţilor 
 

Art. 13. - (1) Pe întreaga durată a desfăşurării concursului de admitere în şcoală, toţi 
candidaţii trebuie să aibă în orice împrejurare o comportare civilizată, o ţinută decentă şi îngrijită. 

(2) Candidaţilor li se interzice: 
a) să deterioreze bunurile aparţinând patrimoniului şcolii; 
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b) să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi să practice jocuri de noroc; 
c) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 

personalul şcolii şi ceilalţi candidaţi; 
d) să încalce normele de ordine interioară referitoare la accesul limitat în unele spaţii sau 

sectoare;  
e) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, la bunele moravuri sau care 
cultivă violenţa şi intoleranţa; 

f) să deţină şi să introducă în incinta şcolii materiale sau instrumente care prin acţiunea lor 
pot afecta integritatea fizică şi psihică a celorlalţi candidaţi sau a personalului şcolii; 

g) să introducă în sălile de concurs telefoane mobile, alte mijloace de comunicare, 
dispozitive electronice sau fizice (tipărite, scrise de mână etc.) de stocare a informaţiilor, 
care pot fi folosite ca sursă de inspiraţie pe parcursul probelor de concurs. 

 
SECŢIUNEA a 9-a 

Date de contact şi alte informaţii utile candidaţilor 

 
Art. 14. – Datele de contact şi alte informaţii care se consideră a fi utile candidaţilor, în anul 

de instruire 2020 – 2021, sunt următoarele: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA DE APLICAŢIE A FORŢELOR PENTRU OPERAŢII SPECIALE 

,,BUREBISTA” 
Tel. 0368/734.224, se cere legătura la SAFOS – Instrucție și Educație 

STAR 2038-990 
e-mail: safos@mapn.ro – ”În atenția SAFOS” 

facebook: ”Școala de Aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale” 

mailto:safos@mapn.ro


 

 
 


