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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 
 

Art. 1. – (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 Metodologia de 
organizare şi desfăşurare a admiterii la Cursul de formare a subofițerilor în activitate specialitatea 
forțe speciale, denumită în continuare Metodologia. 

(2)  Admiterea se organizează pentru ocuparea locurilor prevăzute în „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.  

 (3) Admiterea candidaţilor se face prin concurs, organizat de Şcoala de aplicaţie a forţelor 
pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA”, denumită în continuare şcoală. 

 (4) Prezenta metodologie stabileşte cadrul organizatoric în care se va desfăşura admiterea, 
asigurând şanse egale pentru candidaţi, confidențialitatea conţinutului probelor de evaluare şi 
transparenţă privind evaluarea şi ierarhizarea candidaţilor. 

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 în 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”. 
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CAPITOLUL II 
Admiterea – organizare şi desfăşurare 

 
SECŢIUNEA 1    

Comisia şi subcomisiile de admitere 

 
Art. 4. – (1) Comisia de admitere este formată din 3 (trei) subcomisii constituite pentru 

fiecare probă de concurs. 
(2) Comisia de admitere este numită prin ordin de zi pe unitate de către comandantul şcolii, 

cu 3 (trei) zile lucrătoare înaintea începerii concursului de admitere şi are următoarea componenţă: 
a) preşedinte: șeful instrucției și educației sau înlocuitorul legal al acestuia; 
b) subcomisia pentru proba la limba engleză formată din preşedinte şi 2 (doi) membri 

referenţi de specialitate/cadre didactice din cadrul Comandamentului Forţelor pentru 
Operaţii Speciale (CFOS) şi unităţilor subordonate acestuia;  

c) subcomisia pentru Educație fizică militară (tracțiuni, flotări, abdomene și cros 3000 m) 
formată din preşedinte şi câte 2 (doi)  membri pentru fiecare grupă formată din 20 
candidaţi; 

d) subcomisia pentru proba de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul 
apărării naţionale şi pregătirea de specialitate forţe pentru operaţii speciale, formată din 
preşedinte şi 3 (trei)  membri. 

(3) Activitatea comisiei de admitere este sprijinită din punct de vedere administrativ de 
către: 

- secretariat1 format din 1-3 membri din cadrul structurii Instrucţie şi educaţie, propuşi 
de către preşedintele comisiei de admitere; 

- personal auxiliar: 
o utilizatori tehnică de calcul: 1-5 persoane, propuse de către preşedintele comisiei 

de admitere; 
o responsabilii de săli, supraveghetori şi responsabil cu multiplicarea variantei de 

concurs, propuşi de către preşedintele comisiei de admitere; 
o personal de sprijin.  

(4) Pentru situaţiile neprevăzute în care unul din membrii comisiei de admitere nu îşi poate 
îndeplini atribuţiunile din motive obiective, comandantul şcolii poate nominaliza direct/face 
demersuri în regim de urgenţă către cei în drept2 pentru înlocuirea celui în cauză. 
 

SECŢIUNEA a 2-a 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

 
Art. 5. – (1) Contestaţiile se soluţionează numai de către „Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor” constituită în acest sens. 
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din:  

a) preşedinte: comandantul şcolii sau înlocuitorul legal al acestuia;  
b) membri:  

- 1 (unu) membru referent de specialitate/cadru didactic, propus de către locţiitorul 
pentru operaţii şi instrucţie al şefului statului major/CFOS;  
- 2 (doi) instructori militari/specialişti din cadrul SAFOS/CFOS, propuşi de către 
comandantul şcolii; 

 (3) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor este șeful secretariatului comisiei de 
concurs.  

(4) Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot face parte și din comisia de 
admitere.  

  
                                                 
1 şeful secretariatului este secretarul comisiilor de admitere şi de soluţionare a contestaţiilor. 
2 Comandantul CFOS 
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SECŢIUNEA a 3-a 

Atribuţii, obligaţii, incompatibilităţi ale membrilor comisiilor şi subcomisiilor, preşedinţilor 
acestora, secretariatului şi personalului auxiliar  

 
Art. 6. - (1) Comisia de admitere3 are următoarele atribuţii: 

a) elaborează programul/graficul de desfăşurare a admiterii, în termen de cel mult 5 zile 
lucrătoare de la data primirii dosarelor candidaţilor selecţionaţi să participe la concurs; 

b) în ziua desfăşurării probelor de concurs elaborează subiectele în două variante şi 
stabileşte baremul/grila de notare a acestora; 

c) asigură păstrarea subiectelor în deplină siguranţă; 
d) verifică identitatea candidaţilor înainte de începerea probelor de concurs şi completează 

tabelul întocmit în acest scop, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; 
e) centralizează la finalizarea probelor formularele de răspuns ale candidaţilor, pe bază de 

semnătură în borderoul privind predarea acestora, întocmit conform modelului prevăzut 
în anexa nr. 2; 

f) corectează şi notează modul de rezolvare a subiectelor; 
g) consemnează rezultatele individuale ale candidaţilor în tabelul cu rezultatele obţinute, 

întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 
(2) Preşedintele comisiei de concurs are şi următoarele atribuţii specifice: 

a) prezintă, spre aprobare, comandantului şcolii4 programul de desfăşurare a concursului; 
b) verifică împreună cu secretarul comisiei pregătirea sălilor de concurs şi a încăperilor în 

care se realizează elaborarea şi multiplicarea subiectelor;  
c) execută pe bază de semnătură, conform modelului din anexa nr. 4, instruirea comisiei de 

admitere şi a personalului auxiliar privind modul de organizare şi desfăşurare a 
admiterii;  

d) numeşte, pentru fiecare sală, un responsabil şi cel puţin un supraveghetor; 
e) face precizări, după verificarea identităţii candidaţilor, cu privire la modul de desfăşurare 

a concursului şi la modul de completare de către candidaţi a datelor de identificare pe 
formularele de răspuns; 

f) invită un candidat să extragă plicul cu varianta de subiecte; 
g) dispune şi supraveghează multiplicarea variantei de subiecte extrase; 
h) prezintă comandantului şcolii, procesul-verbal cu rezultatele obţinute de candidaţi. 

 Art. 7. - Secretarul comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii 
specifice: 

a) primeşte şi înregistrează dosarele candidaţilor; 
b) redactează programul/graficul de desfăşurare a admiterii; 
c) execută activităţile organizatorice prevăzute în programul de desfăşurare a admiterii; 
d) întocmeşte tabelele pentru verificarea prezenţei candidaţilor la probele de concurs, 

conform anexei nr. 1, pe care le completează în ordine alfabetică şi le afişează la intrarea 
în sălile de admitere; 

e) participă la multiplicarea variantei de subiecte extrasă, într-un număr de exemplare egal 
cu cel al candidaţilor; 

f) afişează baremele de notare la fiecare probă precum şi rezultatele obţinute de candidaţi 
după finalizarea corectării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; 

g) înregistrează eventualele contestaţii, pe care le prezintă preşedintelui comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor; redactează şi afişează rezultatele soluţionării contestaţiilor, 
conform dispoziţiilor acestuia; 

h) întocmeşte tabelul cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor în urma desfăşurării 
admiterii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; 

i) întocmeşte şi afişează catalogul admiterii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; 
                                                 
3 inclusiv subcomisiile  
4 ca structură organizatoare 
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j) întocmeşte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, procesul-verbal în urma 
desfăşurării admiterii, la care anexează, în copie, catalogul prevăzut la lit. i); 

k) îndeplineşte orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a admiterii; 
l) constituie dosarul cu documentele concursului de admitere, în vederea arhivării. 
 
Art. 8. - Responsabilii de săli desfăşoară următoarele activităţi: 
a) verifică sălile de concurs, îndepărtând toate materialele care pot influenţa pe candidaţi în 

elaborarea soluţiilor/răspunsurilor la subiectele probelor de concurs; 
b) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi stabilesc locul fiecărui candidat cu ajutorul 

„Tabelului nominal privind prezenţa candidaţilor înscrişi la proba de concurs din data 
de.......” prevăzut în anexa nr. 1; 

c) nu permit accesul candidaţilor în sălile de concurs cu telefoane mobile sau alte mijloace 
de comunicare; 

d) primesc, de la secretarul comisiei de admitere, mapa conţinând formularele de răspuns şi 
formularele pentru ciorne;  

e) distribuie candidaţilor formularele de răspuns conform modelelor din anexele nr. 9 şi 
anexa nr. 10  şi coli pentru adnotări/ciorne; 

f) distribuie alte formulare de răspuns candidaţilor care solicită să-şi transcrie răspunsurile, 
procedând la anularea formularelor greşite; 

g) verifică modul de completare a răspunsurilor la subiectele probelor de concurs, urmărind 
ca înscrisurile să se facă numai cu cerneală/pastă albastră; 

h) preiau de la candidaţi, pe baza semnăturii acestora în „Borderoul privind predarea 
formularelor de răspuns şi/sau a testelor-grilă, la proba din data de .........”, prevăzut în 
anexa nr. 2, formularele de răspuns, ciornele, formularele cu subiecte şi formularele de 
răspuns anulate (după caz); 

i) predau documentele menţionate la lit. h) preşedintelui subcomisiei de admitere, în 
prezenţa secretarului comisiei de admitere şi a cel puţin 2 (doi) candidaţi, pe bază de 
semnătură în borderoul prevăzut în anexa nr. 2; 

j) raportează eventualele evenimente deosebite petrecute în săli, pe timpul susţinerii 
probelor.  

Art. 9. – (1) Supraveghetorii sunt nominalizaţi din rândul instructorilor, personalul didactic 
şi nedidactic din şcoală, din altă specialitate decât cea la care se susţine proba de concurs.   

(2) Supraveghetorii desfăşoară următoarele activităţi:  
a) se subordonează responsabililor de sală şi execută sarcinile primite de la aceştia; 
b) ajută la distribuirea materialelor necesare susţinerii probei de concurs; 
c) supraveghează modul de desfăşurare a probei de concurs la care sunt repartizaţi. 

Art. 10.  (1) - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: 
a) reevaluează lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate şi stabileşte notele 
finale; 
b) întocmeşte procesul-verbal în urma soluţionării contestaţiilor.  

(2) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor are şi următoarele atribuţii specifice: 
a) execută instruirea comisiei privind modul de soluţionare a contestaţiilor;  
b) repartizează sarcinile ce revin membrilor comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor;  
c) comunică decizia de soluţionare a contestaţiilor.   

(3) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive. Eşaloanele superioare  
şcolii - instituţie organizatoare, nu intervin în soluţionarea contestaţiilor. 
 Art. 11. - (1) Nu pot face parte din comisia de admitere sau din comisia de soluţionare a 
contestaţiilor: 

a) soţul/soţia, rudele sau afinii candidaţilor până la gradul al IV-lea inclusiv; 
b) persoanele care se află în raporturi ierarhice de subordonare nemijlocită faţă de candidaţi; 
c) persoanele care au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi; 
d) persoanele aflate în alte cazuri de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de 

lege. 
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 (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi sesizate de către persoana în cauză, de oricare dintre 
candidaţi sau de orice altă persoană interesată, până la stabilirea rezultatului final al concursului, 
inclusiv soluţionarea contestaţiilor, după caz. 
 (3) Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să 
raporteze, în scris, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), caz în care nu participă 
la evaluarea candidaţilor la admitere, iar comandanţii/şefii acestora au obligaţia de a dispune de 
îndată înlocuirea lor. 
 (4) Înainte de începerea concursului de admitere, membrii comisiei de concurs şi ai comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor completează declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 11.  

Art. 12. - Persoanele care încalcă deontologia profesională cu privire la securitatea 
informaţiilor privind conţinutul probelor de evaluare sau modul de evaluare şi înregistrare a datelor 
vor fi sancţionate potrivit legii. 
 

SECŢIUNEA a 4-a 

Reguli de conduită ale candidaţilor 
 

Art. 13. - Pe întreaga durată a desfăşurării admiterii candidaţii sunt obligaţi să respecte 
următoarele reguli de comportament: 

a) accesul în şcoală se face numai pe la punctul de control, pe baza tabelului nominal cu 
candidaţii participanţi la concursul de admitere, aprobat de comandantul unităţii, şi a 
documentelor de identitate ale candidaţilor; 

b) pentru identificare, la solicitarea personalului din serviciul interior sunt obligaţi să 
prezinte un document de identitate; 

c) în orice împrejurare sunt obligaţi la o comportare civilizată, o ţinută decentă şi îngrijită;  
d) să respecte normele generale privind apărarea împotriva incendiilor, securitatea şi 

sănătatea în muncă şi protecţia mediului, conform prelucrărilor efectuate sub semnătură, 
în baza Instructajului candidaţilor, din prima zi de activitate.  

Art. 14. - Candidaţilor li se interzice: 
a) să deterioreze bunurile aparţinând patrimoniului şcolii; 
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. 

Art. 15. - Nerespectarea uneia din regulile menţionate la art. 14, poate atrage eliminarea 
candidatului în cauză de la admitere, în baza probelor administrate legal. 

Art. 16. - Pagubele produse din vina candidaţilor vor fi suportate de către aceştia. 
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SECŢIUNEA a 5-a 

Programul de desfăşurare a admiterii  
 

Art. 17. – (1) 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 data de 05.04.2021, între orele 1200 -1400, conform următorului program: 

ZIUA ORA ACTIVITATEA 
CINE 

RĂSPUNDE 

În 5 zile lucrătoare 
de la primirea 

dosarelor 
- 

Elaborarea graficului/programului de desfășurare 
a admiterii 

- preşedintele 
comisiei 

- secretarul 
comisiei 

I. PREGĂTIREA ADMITERII 

 
05.04.2021 
Activităţi 

organizatorice 

Între orele 
1200 -1400 

Prezentarea candidaţilor avizaţi să participe la 
admitere. 

- secretarul 
comisiei 

0730- 0830 

Centralizarea listelor cu candidaţii declaraţi 
„ADMIS” la selecţia organizată de către centrele 
zonale de selecţie şi orientare sau structurile 
subordonate CFOS nominalizate în acest sens.. 

- secretarul 
comisiei 

0830 -0930 
Instruirea comisiei de admitere şi repartizarea 
sarcinilor ce revin membrilor comisiei şi 
personalului auxiliar. 

- preşedintele 
comisiei 

0930-1030 
Întocmirea documentelor conform modelelor din 
prezenta metodologie, pentru desfăşurarea 
operativă  a probelor  concursului de admitere. 

- secretarul 
comisiei 

1400 - 1500  
Prelucrarea sub semnătură a Instructajului 
candidaţilor şi a Metodologiei de admitere. 

- secretarul 
comisiei 

1500 -1530 Întocmirea documentelor de evidenţă a 
candidaţilor înscrişi la admitere. 

- secretarul 
comisiei 

II. DESFĂŞURAREA ADMITERII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
06.04.2021 

Proba 1 
Limba engleză 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100-0650  Elaborarea subiectelor şi grilelor de evaluare. 
- preşedintele 

subcomisiei 
de admitere 

0650-0700 
Numirea responsabililor de săli şi a 
supraveghetorilor, prin tragere la sorţi. 

- preşedintele 
comisiei 

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. 

- 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 
de săli 

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

- subcomisia de 
admitere 

- secretarul 
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ZIUA ORA ACTIVITATEA 
CINE 

RĂSPUNDE 

 

 

 

 

 

 

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 

 

0100-0650  Elaborarea subiectelor şi grilelor de evaluare. 
- preşedintele 

subcomisiei 
de admitere 

0650-0700 
Numirea responsabililor de săli şi a 
supraveghetorilor. 

- preşedintele 
comisiei 

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 
 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
12 din 48 

 
(2) Preşedintele comisiei de admitere are dreptul (numai în situaţii deosebite şi bine 

justificate) să propună spre aprobare comandantului şcolii, modificarea programului aprobat din 
prezenta metodologie.  

Art. 18. - Candidaţii selecţionaţi să participe la admitere vor fi luaţi în evidenţă şi 
nominalizaţi în ordine alfabetică.  

 
SECŢIUNEA a 6-a 

Probele de concurs 

 
Art. 19. - 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. 

Art. 20. - La data şi locul stabilite prin programul aprobat pentru începerea concursului de 
admitere, conform art. 17, candidaţii vor primi pe bază de semnătură, legitimaţiile pentru admitere, 
a căror format este prevăzut în anexa nr. 12. 

Art. 21. - Probele la limba engleză şi verificarea cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul 
apărării naţionale şi pregătirea de specialitate forțe pentru operații speciale se vor desfăşura 
simultan cu toţi candidaţii.  

Art. 22. - (1) Proba de examinare la limba engleză este alcătuită din trei secţiuni astfel: 
a) partea I „Citit” – conţinând 15 itemi; 
b) partea a II-a „Elemente de gramatică şi vocabular” conţinând 20 itemi, din care 10 pentru 
„Gramatică” şi 10 pentru „Vocabular”; 
c) partea a III-a „Scris” - conţinând 10 itemi.  
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(2) Pentru elaborarea fiecărei secţiuni a testului se vor avea în vedere reperele specifice, 
corespunzătoare nivelului A2 la toate competenţele, prezentate în 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”, conform anexei nr. 13.  

(3) La proba de limba engleză întrebările vor avea un singur răspuns corect. Dacă la un item 
este marcat mai mult de un răspuns, itemul va fi considerat ca rezolvat incorect şi nu va fi punctat.  

(4) Candidaţii vor marca răspunsurile pe formularele de răspuns prevăzute la anexa nr. 9, 
astfel: 

a 
 
 

c d RĂSPUNS  

a  
 

 
d RĂSPUNS CORECTAT 

 
 
 

 d RĂSPUNS ANULAT 

 
Art. 23. –(1) Proba de educaţie fizică militară cuprinde 4 subprobe ce se desfăşoară în 

aceeaşi zi, succesiv, într-un interval de timp care, de regulă, nu va depăşi 60 minute pe grupă; 
pauzele dintre probe vor fi de minim 5 minute şi de maxim 15 minute. 

(2) Ordinea desfășurării subprobelor este următoarea: 
1.1. Flotări – măsoară forța și rezistență părții superioare a corpului, în special 

musculatura de împingere (pectorali, umeri și triceps). Trebuie efectuat numărul 
maxim de repetări timp de 2 minute cu respectarea următoarelor instrucțiuni: 

 Poziția inițială este următoarea: sprijin culcat facial pe ambele brațe și picioarele împreună 
sau depărtate până la 30 cm, măsurat între picioare. Când este privit din lateral, corpul 
trebuie să formeze, în general, o linie dreaptă de la umeri până la călcâi. 

 La comanda ,,START!” se execută flexii ale brațelor pe antebrațe până ce acestea fac între 
ele un unghi de 90º. Apoi, se va reveni în poziția inițială prin ridicarea întregului corp până 
când brațele sunt complet extinse. Corpul trebuie să rămână rigid, într-o linie dreaptă și să se 
deplaseze ca o singură unitate în timpul efectuării fiecărei repetări. 

 Evaluatorul va număra cu voce tare fiecare repetare executată corect, îl va anunța pe 
candidat când mai sunt 10 secunde până la expirarea timpului și când acesta expiră, fără a 
lua în calcul repetările efectuate după terminarea celor 2 minute.  

 În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar acestea sunt permise numai când se 
ajunge în poziția inițială.  

 Dacă odihna se execută în alte poziții, dacă se atinge solul cu alte părți decât palmele sau 
vârful picioarelor sau se ridică fie o mână sau picior, testul se va termina, iar candidatul va fi 
eliminat. Repoziționarea mâinilor sau picioarelor pe timpul testării este permisă, atâta timp 
cât acestea rămân în contact permanent cu solul. 
1.2. Abdomene – măsoară forța și rezistența musculaturii trunchiului. Trebuie efectuate 

numărul maxim de repetări timp de 2 minute cu respectarea următoarelor 
instrucțiuni: 

 Poziția inițială este următoarea: culcat dorsal, cu mâinile la ceafă, sprijin la nivelul 
gleznelor. 

 O altă persoană va ține și va fixa gleznele canditatului numai cu mâinile. Nu este permisă 
nici o altă metodă de legare sau de fixare a picioarelor. 

 La comanda ,,START!” din poziția inițială, se execută flexii ale abdomenului pe coapse 
astfel încât coloana vertebrală să ajungă în poziție verticală. După ce s-a ajuns la poziția 
verticală, corpul se coboară până când partea inferioară a omoplatului atinge solul. 

b 

b 

b a 

c 

c 
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 Evaluatorul va număra cu voce tare fiecare repetare executată corect, îl va anunța pe 
candidat când mai sunt 10 secunde până la expirarea timpului și când acesta expiră, fără a 
lua în calcul repetările efectuate după terminarea celor 2 minute. 

 În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar acestea sunt permise numai când se 
ajunge în poziția inițială. 

1.3. Tracţiuni – măsoară forța și rezistență părții superioare a corpului, în special 
musculatura de tragere (spate, umeri, biceps și antebrațe). Trebuie efectuat numărul 
maxim de repetări cu respectarea următoarelor instrucțiuni: 

 Poziția inițială este următoarea: din atârnat la bara fixă, cu brațele întinse, cu priza 
palmelor la alegere (în pronație sau supinație). La comanda ,,START!” se execută 
tracțiuni cu trecerea bărbiei deasupra barei și revenire în poziția inițială.. 

  Evaluatorul va număra cu voce tare fiecare repetare executată corect, îl va anunța pe 
candidat când mai sunt 10 secunde până la expirarea timpului și când acesta expiră, fără 
a lua în calcul repetările efectuate după terminarea celor 2 minute.  

 În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar acestea sunt permise numai când 
se ajunge în poziția inițială. În timpul odihnei, este interzisă orice formă de sprijin 
(bărbia pe bară, picioare pe sol etc.), nerespectarea acestei reguli duce la terminarea 
testării și eliminarea candidatului. 

1.4. Alergare 3000 m – măsoară capacitatea la efort aerob.  

 Testarea se va desfășura, pe cât posibil, pe teren  plat, cu start din picioare. În cazul în care 
există mai mult de 10 candidați/evaluator, proba va fi organizată pe serii. În condiţii grele de 
teren sau pe timp nefavorabil (teren moale, cu apă, gheaţă, lapoviţă, ger, caniculă, ploaie) 
baremele se măresc cu 45 secunde.  
 (3) Nivelul capacității de efort fizic se evaluează în conformitate cu „Probele şi baremele de 

admitere la educaţie fizică militară” din anexa 16. Standardele și modul corect de executare se vor 
prezenta candidaților de către evaluatori înainte de executarea fiecărei probe.  

Art. 24. (1) La proba de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării 
naţionale şi pregătirea de specialitate forțe pentru operații speciale, pentru elaborarea întrebărilor se 
au în vedere următoarele:  

a) conţinutul subiectelor să fie clar exprimat, să fie exclusă orice ambiguitate; 
b) formularea subiectelor să fie în strictă concordanţă cu bibliografia şi tematica stabilită 

pentru admitere; 
c) gradul de complexitate al subiectelor să nu depăşească cu mult nivelul mediu; 
d) să aibă o cuprindere echilibrată a bibliografiei şi tematicii, să poată fi rezolvate în timpul 

stabilit. 
 
(2) La proba de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării naţionale şi 

pregătirea de specialitate, întrebările vor avea cel puţin un răspuns corect. 
(3) Candidaţii vor marca răspunsurile pe formularele de răspuns prevăzute la anexa nr. 10, 

astfel: 

a 
 
 c RĂSPUNS  

a  
 

 RĂSPUNS CORECTAT 

 
 
  RĂSPUNS ANULAT 

 
Art. 25. – Persoanele stabilite să elaboreze subiectele, pe timpul desfăşurării acestor 

activităţi, nu vor avea asupra lor telefoane mobile sau acces la alte mijloace de comunicare. Acestea 
pot părăsi încăperea în care s-au elaborat subiectele de admitere după 40 de minute de la ora fixată 

b 

b 

b a 

c 

c 
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pentru tragerea la sorţi a variantei de subiecte, pentru ambele probe de concurs. Acestea răspund 
individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse. 

 
SECŢIUNEA a 7-a 

Modul de desfăşurare a admiterii 
 

Art. 26. – (1) Probele de examinare la limba engleză şi proba de verificare a cunoştinţelor 
privind legislaţia în domeniul apărării naţionale şi pregătirea de specialitate forțe pentru operații 
speciale se vor desfăşura în sălile de admitere, stabilite prin ordin de zi pe unitate, care, în prealabil, 
au fost adaptate acestor activităţi, prin eliminarea oricărui material didactic care ar putea influenţa 
candidaţii în elaborarea răspunsurilor.  

(2) Pe baza tabelelor nominale, legitimaţiilor pentru admitere şi a documentelor personale de 
identitate, supraveghetorii permit candidaţilor accesul în sălile de admitere, fiind aşezaţi în bănci în 
ordine alfabetică. 

Art. 27. – (1) Subiectele pentru proba de examinare la limba engleză şi proba de verificare a 
cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării naţionale şi pregătirea de specialitate forțe 
pentru operații speciale se stabilesc în ziua admiterii, conform programului de desfăşurare a 
admiterii (cap. II, secţiunea a 5-a). Variantele de subiecte vor avea aplicată ştampila şcolii pe fiecare 
filă.   

 (2) Subiectele se elaborează de către membrii subcomisiei de admitere, în două variante, pe 
SIC(uri) independent(e). După această activitate şi o verificare amănunţită a condiţiilor de formă şi 
fond asupra documentelor tehnoredactate, variantele cu subiecte, se semnează de către membrii şi 
preşedintele subcomisiei de admitere, se aprobă de către preşedintele comisiei, apoi se introduc în 
plicuri, şi se sigilează cu ştampila unităţii. 
 (3) Înainte de începerea fiecărei probe se efectuează apelul nominal şi se verifică identitatea 
candidaţilor pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorii 
sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la 
efectuarea apelului nominal ori 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. 
 (4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din 
concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de una dintre persoanele care 
asigură supravegherea. 

(5) Preşedintele comisiei aduce plicurile sigilate în locul în care sunt adunați toți candidații, 
din care se extrage o variantă de subiecte. 

(6) Extragerea variantei de subiecte se execută de oricare dintre candidaţi.  
(7) Multiplicarea variantei de subiecte extrase se realizează de către persoana nominalizată, 

în prezenţa preşedintelui comisiei, preşedintelui subcomisiei şi a secretarului comisiei. 
(8) După multiplicare şi verificarea de formă a formularelor multiplicate, acestea se introduc 

în plicuri diferite, în funcție de numărul de candidați din fiecare sală de admitere, se sigilează și se 
aplică ştampila unităţii.  

(9) Responsabilul de sală primeşte de la preşedintele comisiei de admitere plicul cu 
subiectele multiplicate.  

(10) Responsabilul de sală, în prezenţa candidaţilor şi a supraveghetorilor, deschide plicul şi 
distribuie fiecărui candidat formularul cu subiectele de admitere.    

Art. 28. – Pe toată durata desfăşurării probelor de concurs, responsabilul de sală şi 
supraveghetorii nu rezolvă subiectele şi nu dau indicaţii privind rezolvarea acestora. 

Art. 29. – (1) Preşedintele comisiei, preşedintele subcomisiei şi personalul care a elaborat 
subiectele se deplasează la sălile de concurs, fac instructajul asupra modului de desfăşurare a probei 
şi verifică dacă sunt neînţelegeri cu privire la conţinutul subiectelor distribuite sau alte probleme 
organizatorice. 

(2) Pe întreaga durată a desfăşurării probelor, în sălile de concurs vor avea acces:  
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a) preşedintele comisiei de admitere şi preşedintele subcomisiei de admitere la proba 
respectivă; 

b) personalul care are delegaţie de control emisă de şeful Direcţiei generale management 
resurse umane. 

Art. 30. (1) - Candidaţii au acces în sălile de susţinere a probelor cu 30 de minute înainte de 
deschiderea plicurilor cu variantele de subiecte, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli, 
afişate la intrare şi a legitimaţiilor pentru admitere.  

(2) Candidaţii care nu se află în sălile de concurs în momentul deschiderii plicurilor cu 
variantele de subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. 

(3) Retragerea candidaţilor din concurs se face numai pe baza unui raport personal adresat 
preşedintelui comisiei de admitere. 

Art. 31. – (1) După deschiderea plicului cu subiecte, candidaţii pot să părăsească sala numai 
după ce au predat formularul cu subiecte, formularul de răspuns, formularul anulat (după caz), 
ciorna şi au semnat în „Borderoul privind privind predarea formularelor de răspuns şi/sau a testelor-
grilă, la proba din data de .....”, prevăzut în anexa nr. 2. 

(2) În cazul în care, pe timpul desfăşurării admiterii, unii candidaţi doresc să transcrie 
răspunsurile pe un alt formular de răspuns, ei au acest drept, fără a depăşi timpul alocat probei. 
Aceştia primesc alte formulare de răspuns, iar cele iniţiale sunt anulate de către responsabilul de 
sală.  

Art. 32. - (1) Pe timpul desfăşurării probelor de concurs, candidaţilor le este interzis să 
deţină asupra lor orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, 
precum şi orice mijloace de comunicare la distanţă. 

(2) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi orice altă tentativă de fraudare 
se sancţionează cu eliminarea din concurs.  

     
 

SECŢIUNEA a 8-a 

Predarea formularelor de răspuns 

 
Art. 33. – (1) După încheierea timpului prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii 

predau responsabilului de sală formularele cu subiecte, formularele de răspuns, formularele anulate 
(după caz) şi ciornele, pentru a fi înscrise în „Borderoul privind privind predarea formularelor de 
răspuns şi/sau a testelor-grilă, la proba din data de...................”, prevăzut în anexa nr. 2 

(2) În prezenţa secretarului comisiei şi a cel puţin 2 (doi) candidaţi, pe baza „Borderoului 
privind privind predarea formularelor de răspuns şi/sau a testelor-grilă, la proba din data 
de...................”, prevăzut în anexa nr. 2,  aceste documente se predau de către responsabilul de sală  
în aceeaşi sală în care s-a susţinut proba de concurs, preşedintelui subcomisiei de admitere, pe bază 
de semnătură.  
   

SECŢIUNEA a 9-a 

Evaluarea formularelor de răspuns 

 
Art. 34. – (1) Evaluarea formularelor de răspuns se desfăşoară în sălile de concurs unde s-au 

susţinut probele de concurs, conform programului de desfăşurare a admiterii (cap. II, secţiunea a 5-
a). Evaluarea formularelor de răspuns se realizează în prezenţa candidatului şi a cel puţin 2 martori 
(din rândul celorlaţi candidaţi), iar rezultatul se comunică pe loc candidatului, acesta luând la 
cunoştinţă de nota/punctajul obţinut, pe bază de semnătură, pe formularul de răspuns şi în Tabelul 
cu rezultatele obţinute la proba............,  prevăzut în anexa nr. 3. 

(2) Cotarea testului se face astfel: răspunsul corect se punctează, răspunsul incorect nu se 
punctează, după care, prin însumare se stabileşte numărul de puncte obţinut. 

(3) Vor fi luaţi în calcul ca fiind „rezolvat corect” şi punctaţi itemii la care sunt marcate 
strict răspunsurile corecte, nu mai multe sau mai puţine. Nu vor fi punctate răspunsurile parţiale. 
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Este permisă o singură corectură a răspunsului dat unui item. Efectuarea a mai mult de o corectură a 
răspunsului dat unui item conduce la nepunctarea acestuia.  
     

 Exemple:  
- item cu un răspuns corect:  

a 
 
 

c RĂSPUNS CORECT 

  
 

c RĂSPUNS INCORECT (nu va fi punctat) 

  
 

RĂSPUNS INCORECT (nu va fi punctat) 

 
 
 

- item cu două răspunsuri corecte:  
a  

 
 RĂSPUNS CORECT 

 
 
 

 RĂSPUNS INCORECT (nu va fi punctat) 

- item cu trei răspunsuri corecte:  
a  

 
 RĂSPUNS CORECT 

 
b 

 
 RĂSPUNS INCORECT (nu va fi punctat) 

 
(4) Numărul de puncte obţinut se transformă în note de la 1 la 10, conform grilelor de 

transformare a punctelor în note prezentate în anexele Metodologiei. Notele nu se rotunjesc. 
Art. 35. - Pentru proba la limba engleză, numărul maxim de puncte ce poate fi obţinut este 

egal cu nota 9 (nouă), la care se adaugă un punct din oficiu, conform modelului din anexa nr. 14.   
Art. 36. - Pentru proba de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării 

naţionale şi pregătirea de specialitate, numărul maxim de puncte ce poate fi obţinut este 90 (nouă 
zeci), la care se adaugă 10 (zece) puncte din oficiu conform modelului din anexa nr. 15.   
 Art. 37. - (1) Comunicarea rezultatelor probelor se face prin afişarea lor pe Tabelul nominal 
cu rezultatele finale obţinute la proba ......, conform modelului din anexa nr. 5. 
 (2) Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişarea lor pe Tabelul nominal cu 
rezultatele obţinute la admitere, conform modelului din anexa nr. 6.  
 (3) În aceste tabele se trage linie roşie sub numele candidatului care se situează la numărul 
curent egal cu numărul de locuri scoase la concurs.  

Art. 38. - Catalogul admiterii se semnează de preşedintele comisiei şi secretarul acesteia, 
imediat după finalizarea concursului de admitere. Modelul catalogului este prevăzut în anexa nr. 7. 
Eventualele corecturi se fac cu cerneală/pastă roşie şi se certifică de preşedintele comisiei de 
admitere prin semnătură şi aplicarea ştampilei şcolii. 

Art. 39. - Candidaţii vor fi declaraţi astfel:  
a) la proba la limba engleză:  

 PROMOVAT - candidatul care a obţinut un număr de puncte ce corespunde unei note 
mai mari sau egale cu 5,00 (cinci); 

 RESPINS - candidatul care a obţinut un număr de puncte ce corespunde unei note 
mai mici decât nota minimă de admitere; 

 ELIMINAT - candidatul care încearcă să rezolve subiectele prin fraudă ori comite 
abateri pe timpul desfăşurării probei, dovedindu-se acest lucru prin probe; 

 RETRAS - candidatul care nu a susţinut proba. 
b) la proba de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării naţionale şi 

pregătirea de specialitate forțe pentru operații speciale: 

b c 

c 

b 

a 

c 

c 

a 

b 

a b 

a b c 

a b 
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 PROMOVAT - candidatul care a obţinut un număr de puncte ce corespunde unei note 
mai mari sau egale cu 5,00 (cinci); 

 RESPINS - candidatul care a obţinut un număr de puncte ce corespunde unei note 
mai mici de 5,00 (cinci); 

 ELIMINAT - candidatul care încearcă să rezolve subiectele prin fraudă ori comite 
abateri pe timpul desfăşurării probei, dovedindu-se acest lucru prin probe; 

 RETRAS - candidatul care nu a susţinut toate probele. 
c) la proba de educație fizică militară: 

 PROMOVAT - candidatul care a executat baremul minim la fiecare subprobă și 
obţinut un număr de puncte ce corespunde unei note mai mari sau egale cu 8,00 (opt); 

 RESPINS - candidatul care nu a executat baremul minim la una din subprobe sau a 
obţinut un număr de puncte ce corespunde unei note mai mici de 8,00 (opt); 

 ELIMINAT - candidatul care comite abateri pe timpul desfăşurării probei, 
dovedindu-se acest lucru prin probe; 

 RETRAS - candidatul care nu a susţinut toate probele. 
d) la concursul de admitere: 

 ADMIS – candidatul care a fost declarat PROMOVAT la toate probele, a obținut 
media de admitere minim 6,00, iar în urma ierarhizării în ordine descrescătoare a 
mediilor de admitere, se clasează pe primele 40 de locuri; 

 NEADMIS - candidatul care a fost declarat PROMOVAT la toate probele, a obținut 
media de admitere minim 6,00, iar în urma ierarhizării în ordine descrescătoare a 
mediilor de admitere, nu se clasează pe primele 40 de locuri. 

 RESPINS – candidatul care nu a fost declarat PROMOVAT la cel puțin una dintre 
probe; 

 ELIMINAT – candidatul care a fost declarat ELIMINAT la cel puțin una dintre 
probe; 

 RETRAS – candidatul care nu a susținut toate probele. 
 

Art. 40. – După finalizarea concursului, preşedintele subcomisiei predă secretarului toate 
documentele specifice, pentru constituirea dosarului admiterii, care se predă la Compartimentul 
Documente Clasificate şi se păstrează în arhiva şcolii, conform normelor în vigoare.  

 
 

SECŢIUNEA a 10-a 

Tematica şi bibliografia de concurs  
 

Art. 41. – 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; 
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- 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. 42. – Tematica şi bibliografia de concurs privind pregătirea de specialitate forțe pentru 
operații speciale:  

(1) Tematica: 
- Misiunile Forțelor pentru Operații Special 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. 

(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. 

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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 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 11-a 

Criterii de departajare a candidaţilor  
 

Art. 43. - (1) La medii de absolvire egale, candidaţii se departajează pe baza punctajului 
obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării naţionale şi 
pregătirea de specialitate forțe pentru operații speciale.  

(2) În cazul în care egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează 
pe baza notei obținute la proba de educație fizică militară.  

(3) În cazul în care egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează 
pe baza punctajului obținut la subproba de tracțiuni din cadrul probei de educație fizică militară.  

(4) Dacă egalitatea persistă, departajarea candidaţilor se face pe baza punctajului obținut la 
subproba de alergare din cadrul probei de educație fizică militară. 

(5) Dacă egalitatea persistă, departajarea candidaţilor se face pe baza punctajului obținut la 
subproba de flotări din cadrul probei de educație fizică militară. 
 

SECŢIUNEA a 12-a 

Precizări privind modul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor 

 
Art. 44. – (1) Întrucât, atât proba la limba engleză, cât şi proba de verificare a cunoştinţelor 

privind legislaţia în domeniul apărării naţionale şi pregătirea de specialitate forțe pentru operații 
speciale se desfăşoară sub forma rezolvării unor teste grilă, iar corectarea acestora se face în 
prezenţa candidatului (i se comunică pe loc nota/punctajul obţinut şi ia la cunoştinţă pe bază de 
semnătură de rezultatul obţinut), şi a cel puţin 2 (doi) martori din rândul candidaţilor, aceştia pot 
depune contestaţii doar asupra corectitudinii grilei de corectare sau dacă subiectele nu au fost 
elaborate din tematica şi bibliografia stabilite.  

(2) În situatia în care se constată de către candidaţi, membrii comisiei de admitere sau 
membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, că unul sau mai mulţi itemi din cadrul variantei de 
subiecte extrase nu sunt în concordanţă cu tematica şi bibliografia pentru concurs, comisia de 
admitere/soluţionare a contestaţiilor va acorda punctaj maxim tuturor candidaţilor pentru 
răspunsurile la itemii respectivi. 

(3) La probele practice (Educaţie fizică militară) nu se admit contestații. 
(4) Eventualele contestaţii se depun la secretariatul comisiei de admitere, imediat după 

comunicarea şi afişarea rezultatelor probei de concurs şi se rezolvă în aceeaşi zi de către comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, prin anunţarea şi afişarea rezultatelor finale obţinute în urma reevaluării.  

(5) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive. 
     

CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 
   

Art. 45. Procesul verbal cu rezultatele admiterii se înaintează ierarhic la Direcţia generală 
management resurse umane şi la Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale în termen de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la finalizarea admiterii.  

Art. 46. – (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;  
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                               R O M Â N I A       ANEXA nr. 1 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
 

 

 
-MODEL- 

 
TABEL NOMINAL  

privind prezenţa candidaţilor înscrişi la admitere 
 la proba de concurs din data de.......  

............................................................... 
(domeniul, specializarea, arma/ serviciul/specialitatea militară ) 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Gradul 
Numele şi prenumele  

(cu iniţiala tatălui) De unde provine Prezent/Absent 
Semnătura 

candidatului 
Obs. 

       

       

       

       

       

       

 
 
 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE          SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 
_____              _____ 
  (gradul)    __________________           (gradul)   ____________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)            (numele, prenumele şi semnătura) 

 
 
 

MEMBRII COMISIEI DE ADMITERE           
_____              
  (gradul)    __________________     
               (numele, prenumele şi semnătura)             

_____              
  (gradul)    __________________     
                (numele, prenumele şi semnătura) 
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                               R O M Â N I A       ANEXA nr. 2 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
 -MODEL- 

 
BORDEROU 

privind predarea formularelor de răspuns şi/sau a testelor-grilă, la proba din data de................... 
 

............................................................... 
(domeniul, specializarea, arma/ serviciul/specialitatea militară ) 

 

Nr. 
Crt. 

Gradul, numele şi prenumele 
candidatului  

Ce s-a predat  Semnătura 
candidatului 

Obs. Nr. 
de file 

Nr. 
ciorne 

Nr. lucrări 
anulate 

 
 

 
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

 
Am primit un număr de ___________________________________ lucrări scrise, un număr 

de _____________________ lucrări anulate şi un număr de ________________ ciorne.  
 
 
    
           AM PREDAT       AM PRIMIT 
RESPONSABILUL DE SALĂ PREŞEDINTELE  SUBCOMISIEI  
        DE ADMITERE 
_____               _____ 
  (gradul)    __________________                (gradul)   ____________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)             (numele, prenumele şi semnătura) 
 

MARTORI: 
 

    Nr.1 _____ 
             (gradul) ___________________ 
      (numele, prenumele şi semnătura) 
 
    Nr.2 _____ 
             (gradul) ___________________ 
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                               R O M Â N I A       ANEXA nr. 3 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
 

-MODEL- 
 

TABEL 
            cu rezultatele obţinute la proba ..................................................... 

        (denumirea probei) 
         
 

............................................................... 
(domeniul, specializarea, arma/ serviciul/specialitatea militară ) 

 

 

Nr. 
crt. 

Gradul,  
numele şi prenumele 

candidatului 
 (cu iniţiala tatălui) 

Nr.de file 
predate 

(test/ciorne) 

Numărul 
itemilor 
rezolvaţi 

corect   

 
Punctaj  

 
Nota 

 
Semnătura 

candidatului 

   1.       

2.       

 3.       

 

SUBCOMISIA DE ADMITERE 

 

 
PREŞEDINTE:       MEMBRI: 
_____                _____ 
  (gradul)    __________________               (gradul)   ____________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)                              (numele, prenumele şi semnătura) 
 
 
 
 

                _____ 
                       (gradul)   ____________________ 
                                   (numele, prenumele şi semnătura) 
      MARTORI:  
    Nr.1 _____ 
             (gradul) ___________________ 
      (numele, prenumele şi semnătura) 
 
    Nr.2 _____ 
             (gradul) ___________________ 
      (numele, prenumele şi semnătura) 
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                               R O M Â N I A       ANEXA nr. 4 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
-MODEL- 

 
TABEL NOMINAL 

cu membrii comisiei şi personalul auxiliar care au fost instruiţi privind desfăşurarea admiterii la: 
Cursul ............................................................... 

            (domeniul, specializarea, arma/ serviciul/specialitatea militară ) 
 în data ..........................orele .............. 

 

 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE             
_____               
  (gradul)    __________________           
               (numele, prenumele şi semnătura)           
 

Nr. 
Crt. 

Gradul Numele şi prenumele 
Semnătura 
de luare la 
cunoştinţă 

Obs. 

1.     

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 46/2017 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi 
funcţionarea şcolilor de aplicaţie; 
- Dispoziţia D.M.R.U. 4/2012 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”; 
- Metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a 
admiterii pentru cursul de formare a subofiţerilor în 
activitate pe filiera indirectă, în anul de învăţământ 2020-

2021, în Şcoala de aplicaţie a forţelor pentru operaţii 
speciale ,,BUREBISTA”. 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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                               R O M Â N I A       ANEXA nr. 5 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  
 
 
 
 

-MODEL- 
 

TABEL 
            cu rezultatele finale obţinute la proba ..................................................... 

        (denumirea probei) 

   Cursul............................................................... 
(domeniul, specializarea, arma/ serviciul/specialitatea militară ) 

    

Nr. 
crt. 

Gradul,  
numele şi prenumele 

candidatului 
 (cu iniţiala tatălui) 

Unitatea/localitatea de 
provenienţă  

Nota 
acordată   

 
Conestaţie 

 
Nota 
finală 

 
Rezultatul 

probei 

1.       

2.       

 3.       

 

PREŞEDINTE:       MEMBRI: 
_____                _____ 
  (gradul)    __________________               (gradul)   ____________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)                              (numele, prenumele şi semnătura) 
 

               ____ 
                       (gradul)   ____________________ 
                                   (numele, prenumele şi semnătura) 
 
 
 
 
                                                                        SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 
              _____ 
                  (gradul)   ____________________  
                                                                                    (numele, prenumele şi semnătura) 
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                               R O M Â N I A       ANEXA nr. 6 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  
 
 

-MODEL- 
 

TABEL NOMINAL  
cu rezultatele obţinute la admitere  

............................................................... 
(domeniul, specializarea, arma/ serviciul/specialitatea militară ) 

 

Nr. 
crt. 

Gradul,  
numele şi 
prenumele 

candidatului  
(cu iniţiala 

tatălui) 

Unitatea/localitatea 
de provenienţă  

Note acordate la probele de admitere 

Notă 
finală5 

Rezultat 
final Limba 

engleză 

Co
nt

es
ta

ţii
6  

Educaţie 
fizică 

militară  

Co
nt

es
ta

ţii
7  

Verificarea 
cunoştinţelor  

Co
nt

es
ta

ţii
8  

1.           

           

           

           

           

           

           

 

 
PREŞEDINTE:       MEMBRI: 
_____                _____ 
  (gradul)    __________________               (gradul)   ____________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)                              (numele, prenumele şi semnătura) 
 

               ____ 
                       (gradul)   ____________________ 
                                   (numele, prenumele şi semnătura) 
 
                                                                        SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 
              _____ 
                  (gradul)   ____________________  
                                                                                    (numele, prenumele şi semnătura) 
 

                                                 
5 Se înscriu în ordine descrescătoare.  
6 Se înscrie nota obţinută de către candidat în urma soluţionării conestaţiei, după caz. 
7 IDEM 
8 IDEM 
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                               R O M Â N I A       ANEXA nr. 7 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  
 
 

-MODEL- 
 

CATALOGUL ADMITERII 
............................................................. 
(domeniul, specializarea, arma/ serviciul/specialitatea militară ) 

 

Nr. 
crt. 

Gradul,  
numele şi prenumele 

candidatului9  
(cu iniţiala tatălui) 

Unitatea/localitatea 
de provenienţă  

Nota 
obţinută 

Neprezentat 

 
Rezultatul 

final10 
  

Observaţii 

       

       

 
  
PREŞEDINTE:       MEMBRI: 
_____                _____ 
  (gradul)    __________________               (gradul)   ____________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)                              (numele, prenumele şi semnătura) 
 

               ____ 
                       (gradul)   ____________________ 
                                   (numele, prenumele şi semnătura) 
 
 
                                                                        SECRETARUL COMISIEI DE ADMITERE 
              _____ 
                  (gradul)   ____________________  
                                                                                    (numele, prenumele şi semnătura) 

            

                                                 
9 Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute 
10 Admis/Neadmis/ Respins/Retras/ Eliminat 
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                                R O M Â N I A       ANEXA nr. 8 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
 
 
 

-MODEL- 
 

PROCES-VERBAL 

 

Nr. ...... din ............. 
 
 Încheiat astăzi .............., la sediul ................, în urma desfăşurării admiterii la Cursul de 
formare a subofiţerilor în activitate specialitatea „forţe speciale”. 
 1. Comisia de admitere s-a întrunit în data de ................ la ora .......... şi a procedat la 
stabilirea variantelor de subiecte cu respectarea bibliografiei şi, după caz, a tematicii. 
 S-au elaborat 2 variante de subiecte, fiecare set având .......... întrebări.  
 Variantele de subiecte au fost semnate de către toţi membrii comisiei de admitere şi au fost 
închise în plicuri sigilate purtând ştampila unităţii. 
 Nota maximă care poate fi obţinută de candidaţi este 10. 
 Înainte de începerea probei/lor s-a verificat prezenţa candidaţilor, s-a stabilit locul fiecăruia 
în sala de testare şi au fost făcute precizări asupra modului de desfăşurare a probelor 
practice/concursului, respectiv asupra modului de completare de către candidaţi, în spaţiul special 
destinat pe formularul de răspuns şi a datelor de identificare ale acestora. 
 Identificarea candidaţilor prezenţi s-a făcut pe baza cărţilor de identitate şi s-a consemnat în 
tabelul special întocmit în acest sens. 
 La ora stabilită pentru începerea probei/lor, comisia de admitere a prezentat candidaţilor 
variantele de subiecte stabilite şi a invitat un candidat, ales aleator, să extragă un plic cu subiecte. 
 A fost extrasă varianta de subiecte nr. ........, iar pe prima pagină a acesteia candidatul care a 
extras varianta a făcut menţiunea scrisă “variantă trasă la sorţi”, urmată de semnătura acestuia şi a 
preşedintelui de subcomisie; 
 A fost multiplicată varianta de subiecte extrasă şi distribuită candidaţilor. 
 S-a stabilit timpul necesar pentru desfăşurarea probei, .......... minute, respectiv în intervalul 
orar de la .............. până la ......... . 
 Supravegherea pe timpul desfăşurării probei a fost asigurată de către supraveghetorii 
nominalizaţi în acest sens, sub coordonarea responsabililor de săli. 
 La expirarea timpului stabilit pentru susţinerea probei, candidaţii au predat formularele de 
răspuns şi ciornele responsabililor de săli semnând “Borderoul privind predarea formularelor de 
răspuns şi/sau a testelor-grilă, la proba din data de.............”, special întocmit în acest sens.  
 Corectarea lucrărilor/formularelor de răspuns ale candidaţilor s-a realizat de către membrii 
subcomisiei/subcomisiilor imediat după expirarea timpului alocat probei/lor, în prezenţa 
candidatului şi a cel puţin doi martori din rândul candidaţilor. 
 Notele acordate au fost consemnate, pe bază de semnătură, de către fiecare candidat şi 
membru al comisiei/subcomisiei de concurs, în Tabelul cu rezultatele obţinute la proba ............, 
special întocmit în acest sens. 
 Rezultatele obţinute au fost afişate la sediul unităţii la data de ............... . 
 În termenul legal nu au fost depuse contestaţii. (În cazul în care au fost depuse contestaţii, se 
va preciza modul de soluţionare al acestora.) 
 S-a întocmit tabelul cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor. 
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 2. Având în vedere cele de mai sus, comisia de admitere constată că au fost îndeplinite toate 
procedurile de desfăşurare a acesteia şi declară concursul de admitere încheiat. 
 Procesul-verbal s-a întocmit în două exemplare, dintre care un exemplar s-a înaintat la 
Direcţia generală management resurse umane şi unul la Comandamentul forţelor pentru operaţii 
speciale. 
 Anexă: Catalogul admiterii conform anexa nr. 7. 
 
    Preşedintele comisiei de admitere, 
 
    .......... 
     (gradul) 
              ................................ 
              (numele, prenumele şi semnătura) 
 
               Membrii comisiei: 
 
    .......... 
     (gradul) 
              ................................ 
              (numele, prenumele şi semnătura) 
 
    .......... 
     (gradul) 
              ................................ 
              (numele, prenumele şi semnătura) 
 
                                      Secretarul comisiei de admitere, 
 
                                .......... 
                                 (gradul) 
                                            ................................ 
                                            (numele, prenumele şi semnătura) 
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CONCURS DE ADMITERE        ANEXA nr. 9 
la Cursul de formare a subofiţerilor  
în activitate  
............................................................. 
(domeniul, specializarea, arma/ serviciul/specialitatea militară ) 

-MODEL- 
 

FORMULAR DE RĂSPUNS  
Proba de evaluare a cunoştinţelor de Limba Engleză 

DATA: _______________ 
LEGITIMAŢIA DE ADMITERE NR:____ 
VARIANTA NR:_______ 
 

________________________________________________ 
 (grad, nume şi prenume cu iniţiala tatălui) 

 
 

1 a b c d 

 
 

6 a b c d 

 

11 a b c d 
2 a b c d 7 a b c d 12 a b c d 
3 a b c d 8 a b c d 13 a b c d 
4 a b c d 9 a b c d 14 a b c d 
5 a b c d 10 a b c d 15 a b c d 

 

16 a b c d 

 
 

26 a b c d 

 

36 a b c d 
17 a b c d 27 a b c d 37 a b c d 
18 a b c d 28 a b c d 38 a b c d 
19 a b c d 29 a b c d 39 a b c d 
20 a b c d 30 a b c d 40 a b c d 

   

21 a b c d 

 
 

31 a b c d 

 

41 a b c d 
22 a b c d 32 a b c d 42 a b c d 
23 a b c d 33 a b c d 43 a b c d 
24 a b c d 34 a b c d 44 a b c d 
25 a b c d 35 a b c d 45 a b c d 

 

MODEL DE RĂSPUNS:  

a 
 
 

c d RĂSPUNS  

a  
 

 
d RĂSPUNS CORECTAT 

 
 
 

 d RĂSPUNS ANULAT 

 

SUBCOMISIA DE ADMITERE: 
PREŞEDINTE:       MEMBRI: 
_____                  _____ 
  (gradul)                        (gradul)        
____________________              __________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)              (numele, prenumele şi semnătura) 
 

                            _____ 
                       (gradul)      ____________________ 
                                                    (numele, prenumele şi semnătura) 

CANDIDAT: 

NUMĂR ITEMI 

REZOLVAŢI 

 

_____________ 

NOTA 

ACORDATĂ 

 

_____________
_ 

b 

b 

b a 

c 

c 
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CONCURS DE ADMITERE        ANEXA nr. 10 
la Cursul de formare a  
subofiţerilor în activitate  
............................................................. 
(domeniul, specializarea, arma/ serviciul/specialitatea militară ) 
 

-MODEL- 
 

FORMULAR DE RĂSPUNS  
Proba de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia  

în domeniul apărării naţionale şi pregătirea de specialitate forțe pentru oprații speciale 
 

DATA:  
LEGITIMAŢIA DE ADMITERE NR:____ 
VARIANTA NR:_______ 
 

________________________________________________ 
      (grad, nume şi prenume cu iniţiala tatălui) 

      
 

1 a b c 

 
 

6 a b c 

 

11 a b c  16 a b c 
2 a b c 7 a b c 12 a b c  17 a b c 
3 a b c 8 a b c 13 a b c  18 a b c 
4 a b c 9 a b c 14 a b c  19 a b c 
5 a b c 10 a b c 15 a b c  20 a b c 

 

21 a b c 

 
 

26 a b c 

 

31 a b c  36 a b c 
22 a b c 27 a b c 32 a b c  37 a b c 
23 a b c 28 a b c 33 a b c  38 a b c 
24 a b c 29 a b c 34 a b c  39 a b c 
25 a b c 30 a b c 35 a b c  40 a b c 

 

41 a b c 

 
 

46 a b c 

 

51 a b c  56 a b c 
42 a b c 47 a b c 52 a b c  57 a b c 
43 a b c 48 a b c 53 a b c  58 a b c 
44 a b c 49 a b c 54 a b c  59 a b c 
45 a b c 50 a b c 55 a b c  60 a b c 

 

61 a b c 

 
 

66 a b c 

 

71 a b c  76 a b c 
62 a b c 67 a b c 72 a b c  77 a b c 
63 a b c 68 a b c 73 a b c  78 a b c 
64 a b c 69 a b c 74 a b c  79 a b c 
65 a b c 70 a b c 75 a b c  80 a b c 

 

81 a b c 

 
 

86 a b c 
82 a b c 87 a b c 
83 a b c 88 a b c 
84 a b c 89 a b c 
85 a b c 90 a b c 

 

NUMĂR ITEMI 

REZOLVAŢI 

 

...................... 

NOTA 

ACORDATĂ 

 

...................... 
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EXEMPLU DE COMPLETARE: 
 

a 
 
 

c RĂSPUNS 

a  
 

 RĂSPUNS CORECTAT 

 
 
 

 RĂSPUNS ANULAT 

 
SUBCOMISIA DE ADMITERE: 

 
 
PREŞEDINTE:       MEMBRI: 
_____                  _____ 
  (gradul)                        (gradul)                                                                                                                 
 ____________________         __________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)              (numele, prenumele şi semnătura) 
 
 
 
 

                             _____ 
                       (gradul)      ____________________ 
                                                    (numele, prenumele şi semnătura) 
 

 
 
 

CANDIDAT: 
 

b 

b 

b a 

c 

c 
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                              R O M Â N I A       ANEXA nr. 11 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
 

- MODEL - 
 

DECLARAŢIE 
 

Subsemnatul, 
 
............................................................................., 
                           (grad, nume, prenume) 
având calitatea de preşedinte/membru al comisiei de admitere/soluţionare a contestaţiilor la Cursul 
de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, cunoscând prevederile art. 301 şi ale art. 
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, legat de 
conflictul de interese şi falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că*): 
     _ 
    |_| nu mă aflu în stare de incompatibilitate sau conflict de interese în raport cu niciunul dintre 
candidaţii la admitere; 
    |_| mă aflu în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, în una dintre următoarele 
situaţii*): 
     _ 
    |_| sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv, al unuia/unora dintre candidaţi; 
     _ 
    |_| mă aflu în raporturi ierarhice de subordonare nemijlocită faţă de unul/unii dintre candidaţi; 
     _ 
    |_| mă aflu în relaţii patrimoniale cu unul/unii dintre candidaţi; 
     _ 
    |_| mă găsesc în alte situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege 
şi mă abţin de la exercitarea prerogativelor specifice pentru concursul de admitere. 
 
    Data: ..............                                      Semnătura 
 
------------ 
    *) Se marchează cu "x" situaţia care corespunde realităţii. 
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                                R O M Â N I A       ANEXA nr. 12 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 

 

 

 
 

- MODEL - 
 

LEGITIMAŢIE PENTRU ADMITERE 
 
 
 
                                                          Şcoala de aplicaţie a  

forţelor pentru operaţii speciale  

          ,,BUREBISTA” 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 p.     COMANDANTUL ŞCOLII DE APLICAŢIE A  

                                                          FORŢELOR PENTRU OPERAŢII SPECIALE  

,,BUREBISTA” 
                                                          _____ 
                                                                      _____________ 
 
 

1 
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                            R O M Â N I A       ANEXA nr. 13 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
 

REPERE SPECIFICE 
pentru elaborarea testului pentru proba de limbă engleză din cadrul admiterii 

 în instituţiile militare de învăţământ la cursurile de formare  
a subofiţerilor în activitate  

 
A. Partea I: CITIT 

 

Criterii generale Cerinţe specifice 

Competenţă generală 
o citeşte materiale autentice simple şi concrete ce conţin 

vocabular cotidian frecvent 

Competenţe specifice 

o candidatul poate să: 
-înţeleagă sensul global al unui text simplu, pe teme concrete 
-identifice informaţii specifice, previzibile dintr-un text dat, prin 
citire selectivă 

-înţeleagă în detaliu instrucţiuni sau regulamente redactate în mod 
simplu 

Surse pentru identificarea 
textelor 

o materiale autentice: articole din ziare şi reviste, 
broşuri/materiale publicitare/pliante, materiale de pe reţeaua 
Internet (cu drept public de folosire) etc. 

Tipul textului 

o texte non-literare, autentice, simple, în proză, pe teme 
familiare, sub formă de: scrisori personale scurte, documente 
curente, semne/panouri publice, instrucţiuni de folosire pentru un 
aparat de uz curent, regulamente, texte/enunţuri pe teme cotidiene 
concrete, etc. 

Lungimea textului o 60-150 cuvinte / text (+/- 10%) 
Universul tematic al textului 

a) general                                               
 
 
 
      b) cu specific militar 
general            

 
o formule de salut, identificare personală, călătorii, cazare, 

hrănire, cumpărături, activităţi cotidiene, timpul liber, familie, 
evenimente 

o noţiuni de bază întâlnite în mass-media internaţională: 
formule de salut şi de adresare, grade militare, activităţi cotidiene, 
etc.   

Formatul testului 
o itemi cu algere multiplă, (patru variante posibile, o singură 

variantă din cele patru reprezentând răspunsul corect) 

Număr de itemi (*) 
o pentru citire selectivă: 10 itemi 
o pentru citire cu atenţie: 5 itemi 

Punctaj acordat o câte 0,2 puncte pentru fiecare item corect rezolvat 
(*) NOTĂ: numărul de texte dintr-un test variază în funcţie de numărul de itemi elaboraţi pe textul 
respectiv. 
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B. Partea a II-a: ELEMENTE DE GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR 
 

Criterii generale Cerinţe specifice 

Competenţă generală 
o foloseşte structurile de gramatică şi noţiunile de vocabular cu 

nivel de complexitate redus 

Competenţe specifice 

o candidatul poate să folosească următoarele: 
a) structuri de gramatică: 
-morfologie: substantivele regulate şi neregulate de mare frecvenţă; 
gradele de comparaţie ale adjectivelor/adverbelor; timpurile de bază 
ale modului indicativ, în aspect simplu şi continuu (prezentul, 
trecutul, viitorul simplu); cuvinte de legătură comune (and, but, or, 
because, not, after, next, before), pronumele personale, genitivul; 
prepoziţii de timp şi loc, articolul (excepţie articolul zero), verbele 
can şi must; 
 b) noţiuni de vocabular: frecvent, cotidian, concret (vezi universul 
tematic al textului); 
 c) elemente de sintaxă: ordinea cuvintelor în propoziţie, tipuri de 
propoziţii: interogativă, afirmativă, negativă. 

Surse pentru identificarea 
textelor 

o materiale autentice: articole din ziare şi reviste, 
broşuri/materiale publicitare/pliante, materiale de pe reţeaua Internet 
(cu drept public de folosire) etc. 

Tipul textului 

texte non-literare, simple, în proză, pe teme familiare, sub formă de: 
scrisori personale scurte, documente curente, semne/panouri publice, 
instrucţiuni de folosire pentru un aparat de uz curent, regulamente, 
texte/enunţuri pe teme cotidiene concrete, etc. 

Lungimea textului o 5-20 cuvinte / text (+/- 10%) 
Universul tematic al textului 

a) general                                               
 
 
 
      b)  cu specific militar 
general            

 
o formule de salut, identificare personală, călătorii, cazare, 

hrănire, cumpărături, activităţi cotidiene, timpul liber, familie, 
evenimente 

o noţiuni de bază întâlnite în mass-media  
internaţională: formule de salut şi de adresare, grade militare, 
activităţi cotidiene, etc.   

Formatul testului 

o această parte cuprinde două componente  
ce constau în itemi cu algere multiplă, (patru variante posibile, o 
singură variantă din cele patru reprezentând răspuns corect) după 
cum urmează: 
-gramatică: completarea unor propoziţii 
-vocabular: completarea unor spaţii libere într-un text dat; 
înţelegerea cuvintelor din context 

Număr de itemi 
o gramatică: 10 itemi 
o vocabular: 10 itemi 

Punctaj acordat o câte 0,2 puncte pentru fiecare item corect rezolvat 
 

C. Partea a III-a: SCRIS 
Criterii generale Cerinţe specifice 

Competenţă generală 
o recunoaşte tipologia folosită în producerea de mesaje scrise 

care conţin cuvinte şi construcţii simple, de mare frecvenţă 

Competenţă specifică 
o candidatul poate să recunoască elemente specifice în vederea 

rezolvării unor cerinţe elementare de producere a mesajelor scrise  

Surse pentru identificarea 
textelor 

o materiale autentice: articole din ziare şi reviste, 
broşuri/materiale publicitare/pliante, materiale de pe reţeaua Internet 
(cu drept public de folosire) etc. 
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Tipul textului 
o texte sau citate din texte autentice,  

simple, în proză, pe tematici familiare, extrase din:  paragrafe 
descriptive, paragrafe narative, interviuri, articole de presă, etc. 

Lungimea textului o 10-50 cuvinte/text (+/-10%) 
Universul tematic al textului 

a) general                                               
 
 
      b) cu specific militar 
general            

 
o formule de salut, identificare personală, călătorii, cazare, 

hrănire, cumpărături, activităţi cotidiene, timpul liber, familie, 
evenimente 

o noţiuni de bază întâlnite în mass-media  
internaţională: formule de salut şi de adresare, grade militare, 
activităţi cotidiene, etc.   

Formatul testului 
o itemi cu algere multiplă, (patru variante posibile, o singură 

variantă din cele patru reprezentând răspuns corect) 
Număr de itemi  o 10 itemi 
Punctaj acordat o câte 0,2 puncte pentru fiecare item corect rezolvat 
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                               R O M Â N I A       ANEXA nr. 14 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
 

-MODEL- 
 
 

                          A P R O B 
      PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
      _____ 
      (gradul)             ____________________ 
             (numele, prenumele şi  semnătura) 
 

TABEL  
pentru transformarea numărului de itemi rezolvaţi corect în punctaj şi notă la: 

proba de examinare la limba engleză 
 

NUMĂR ITEMI 
REZOLVAŢI CORECT 

PUNCTAJ NOTĂ 

0 0 1 
1 0,2 1,2 
2 0,4 1,4 
3 0,6 1,6 
4 0,8 1,8 
5 1 2 
6 1,2 2,2 
7 1,4 2,4 
8 1,6 2,6 
9 1,8 2,8 
10 2 3 
11 2,2 3,2 
12 2,4 3,4 
13 2,6 3,6 
14 2,8 3,8 
15 3 4 
16 3,2 4,2 
17 3,4 4,4 
18 3,6 4,6 
19 3,8 4,8 
20 4 5 
21 4,2 5,2 
22 4,4 5,4 
23 4,6 5,6 
24 4,8 5,8 
25 5 6 
26 5,2 6,2 
27 5,4 6,4 
28 5,6 6,6 
29 5,8 6,8 
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NUMĂR ITEMI 
REZOLVAŢI CORECT 

PUNCTAJ NOTĂ 

30 6 7 
31 6,2 7,2 
32 6,4 7,4 
33 6,6 7,6 
34 6,8 7,8 
35 7 8 
36 7,2 8,2 
37 7,4 8,4 
38 7,6 8,6 
39 7,8 8,8 
40 8 9 
41 8,2 9,2 
42 8,4 9,4 
43 8,6 9,6 
44 8,8 9,8 
45 9 10 

 

 

 
SUBCOMISIA DE ADMITERE: 

 
 
PREŞEDINTE:       MEMBRI: 
_____                _____ 
  (gradul)    __________________               (gradul)   ____________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)                              (numele, prenumele şi semnătura) 
 
 
 
 

                _____ 
                       (gradul)   ____________________ 
                                   (numele, prenumele şi semnătura) 
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                               R O M Â N I A       ANEXA nr. 15 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
 
 

-MODEL- 
 

 

             A P R O B 
      PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
      _____ 
       (gradul)    ____________________ 
                                  (numele, prenumele şi  semnătura) 
 
 
 

TABEL  
pentru transformarea numărului de răspunsuri corecte în notă la: 

proba de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării  naţionale  
şi pregătirea de specialitate forțe pentru operații speciale 

 

Număr întrebări 
cu răspuns corect Puncte din oficiu 

Nota acordată 
2 = (0+1):10 

 

0 10 1,00 
1 10 1,10 
2 10 1,20 
3 10 1,30 
4 10 1,40 
5 10 1,50 
6 10 1,60 
7 10 1,70 
8 10 1,80 
9 10 1,90 
10 10 2,00 
11 10 2,10 
12 10 2,20 
13 10 2,30 
14 10 2,40 
15 10 2,50 
16 10 2,60 
17 10 2,70 
18 10 2,80 
19 10 2,90 
20 10 3,00 
21 10 3,10 
22 10 3,20 
23 10 3,30 
24 10 3,40 
25 10 3,50 
26 10 3,60 
27 10 3,70 
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28 10 3,80 
29 10 3,90 
30 10 4,00 
31 10 4,10 
32 10 4,20 
33 10 4,30 
34 10 4,40 
35 10 4,50 
36 10 4,60 
37 10 4,70 
38 10 4,80 
39 10 4,90 
40 10 5,00 
41 10 5,10 
42 10 5,20 
43 10 5,30 
44 10 5,40 
45 10 5,50 
46 10 5,60 
47 10 5,70 
48 10 5,80 
49 10 5,90 
50 10 6,00 
51 10 6,10 
52 10 6,20 
53 10 6,30 
54 10 6,40 
55 10 6,50 
56 10 6,60 
57 10 6,70 
58 10 6,80 
59 10 6,90 
60 10 7,00 
61 10 7,10 
62 10 7,20 
63 10 7,30 
64 10 7,40 
65 10 7,50 
66 10 7,60 
67 10 7,70 
68 10 7,80 
69 10 7,90 
70 10 8,00 
71 10 8,10 
72 10 8,20 
73 10 8,30 
74 10 8,40 
75 10 8,50 
76 10 8,60 
77 10 8,70 
78 10 8,80 
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79 10 8,90 
80 10 9,00 
81 10 9,10 
82 10 9,20 
83 10 9,30 
84 10 9,40 
85 10 9,50 
86 10 9,60 
87 10 9,70 
88 10 9,80 
89 10 9,90 
90 10 10 

 
SUBCOMISIA DE ADMITERE: 

 
 
PREŞEDINTE:       MEMBRI: 
_____                _____ 
  (gradul)    __________________               (gradul)   ____________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)                              (numele, prenumele şi semnătura) 
 
 
 
 

                _____ 
                       (gradul)   ____________________ 
                                   (numele, prenumele şi semnătura) 
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                                R O M Â N I A       ANEXA nr. 16 
          MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE     NECLASIFICAT 
                 Şcoala de aplicaţie a      Exemplar unic 
      forţelor pentru operaţii speciale ,,BUREBISTA” 
        Cursul de formare a subofiţerilor în activitate  

 
 

-MODEL- 
 

 

             A P R O B 
      PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
      _____ 
       (gradul)    ____________________ 
                                  (numele, prenumele şi  semnătura) 
 

 

 

PROBELE ŞI BAREMELE  
DE ADMITERE LA EDUCAŢIE FIZICĂ MILITARĂ 

 
Tracțiuni Flotări Abdomene Alergare 3000m  

Repetări Punctaj Repetări Punctaj Repetări Punctaj Timp Punctaj 

20 100 75 100 75 100 Peste 11.15 200 
19 95 74 99 74 99 11.16-11.21 199 
18 90 73 98 73 98 11.22-11.27 198 
17 85 72 97 72 97 11.28-11.33 197 
16 80 71 96 71 96 11.34-11.39 196 
15 75 70 95 70 95 11.40-11.45 195 
14 70 69 94 69 94 11.46-11.51 194 
13 65 68 93 68 93 11.52-11.57 193 
12 60 67 92 67 92 11.58-12.03 192 
11 55 66 91 66 91 12.04-12.09 191 
10 50 65 90 65 90 12.10-12.15 190 
9 45 64 89 64 89 12.16-12.21 189 
8 40 63 88 63 88 12.22-12.27 188 
7 35 62 87 62 87 12.28-12.33 187 
6 30 61 86 61 86 12.34-12.39 186 
5 25 60 85 60 85 12.40-12.45 185 
4 20 59 84 59 84 12.46-12.51 184 
3 15 58 83 58 83 12.52-12.57 183 
2 10 57 82 57 82 12.58-13.03 182 
1 5 56 81 56 81 13.04-13.09 181 
0 0 55 80 55 80 14.00-14.05 180 

  
54 79 54 79 14.06-14.11 179 

  
53 78 53 78 14.12-14.17 178 

  
52 77 52 77 14.18-14.23 177 

  
51 76 51 76 14.24-14.29 176 

  
50 75 50 75 14.30-14.35 175 

  
49 74 49 74 14.36-14.41 174 

  
48 73 48 73 14.42-14.47 173 

  
47 72 47 72 14.48-14.53 172 
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Tracțiuni Flotări Abdomene Alergare 3000m  

Repetări Punctaj Repetări Punctaj Repetări Punctaj Timp Punctaj 

  
46 71 46 71 14.54-14.59 171 

  
45 70 45 70 15.00-15.05 170 

  
44 69 44 69 15.06-15.11 169 

  
43 68 43 68 15.12-15.17 168 

  
42 67 42 67 15.18-15.23 167 

  
41 66 41 66 15.24-15.29 166 

  
40 65 40 65 15.30-15.35 165 

  
39 64 39 64 15.36-15.41 164 

  
38 63 38 63 15.42-15.47 163 

  
37 62 37 62 15.48-15.53 162 

  
36 61 36 61 15.54-15.59 161 

  
35 60 35 60 16.00-16.05 160 

  
34 59 34 59 16.06-16.11 159 

  
33 58 33 58 16.12-16.17 158 

  
32 57 32 57 16.18-16.23 157 

  
31 56 31 56 16.24-16.29 156 

  
30 55 30 55 16.30-16.35 155 

  
29 54 29 54 16.36-16.41 154 

  
28 53 28 53 16.42-16.47 153 

  
27 52 27 52 16.48-16.53 152 

  
26 51 26 51 16.54-16.59 151 

  
25 50 25 50 17.00-17.05 150 

  
24 49 24 49 17.06-17.11 149 

  
23 48 23 48 17.12-17.17 148 

  
22 47 22 47 17.18-17.23 147 

  
21 46 21 46 17.24-17.29 146 

  
20 45 20 45 17.30-17.35 145 

  
19 44 19 44 17.36-17.41 144 

  
18 43 18 43 17.42-17.47 143 

  
17 42 17 42 17.48-17.53 142 

  
16 41 16 41 17.54-17.59 141 

  
15 40 15 40 18.00-18.05 140 

  
14 39 14 39 18.06-18.11 139 

  
13 38 13 38 18.12-18.17 138 

  
12 37 12 37 18.18-18.23 137 

  
11 36 11 36 18.24-18.29 136 

  
10 35 10 35 18.30-18.35 135 

  
9 34 9 34 18.36-18.41 134 

  
8 33 8 33 18.42-18.47 133 

  
7 32 7 32 18.48-18.53 132 

  
6 31 6 31 18.54-18.59 131 

  
5 30 5 30 19.00-19.05 130 

  
4 25 4 25 19.06-19.11 129 

  
3 20 3 20 19.12-19.17 128 

  
2 15 2 15 19.18-19.23 127 

  
1 10 1 10 19.24-19.29 126 

  
0 0 0 0 19.30-19.35 125 
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Tabel pentru coversia punctajului în notă 

Punctaj Nota Punctaj Nota 

215-220 7,50 335-340 8,55 
221-226 7,55 341-346 8,60 
227-232 7,60 347-352 8,65 
233-238 7,65 353-358 8,70 
239-244 7,70 359-364 8,75 
245-250 7.75 365-370 8,80 
251-256 7,80 371-376 8,85 
257-262 7,85 377-382 8,90 
263-268 7,90 383-388 8,95 
269-274 7,95 389-399 9 
275-280 8 400-409 9,10 
281-286 8,10 410-419 9,20 
287-292 8,15 420-429 9,30 
293-298 8,20 430-439 9,40 
299-304 8,25 440-449 9,50 
305-310 8,30 450-459 9,60 
311-316 8,35 460-469 9,70 
317-322 8,40 470-479 9,80 
323-328 8,45 480-489 9,90 
329-334 8,50 490-500 10 

 

 

NOTĂ: 
1. Baremele minime pentru fiecare subprobă sunt următoarele: 

 Tracțiuni: 4 repetări; 
 Flotări: 30 repetări; 
 Flexii abdominale: 30 repetări; 
 Alergare 3000m: 17.35 min. 

2. Fiecare subprobă va fi executată în conformitate cu precizările de la art.23 alin.(2); 

3. Dacă un candidat nu reușește să execute baremul minim la una din subprobe va fi declarat 
RESPINS; acesta nu va mai susține subprobele următoare; 

4. Candidatul este ADMIS dacă obţine un punctaj total minim de 275 de puncte, echivalent cu 
nota 8.00; 

5. Punctajul total se calculează astfel: suma punctajelor acordate la fiecare subprobă. 

6. Punctajul final obținut se va transpune în notă în conformitate cu Tabel pentru coversia 

punctajului în notă. 

7. Subprobele din cadrul evaluării capacității la efort fizic se vor desfășura, pe cât posibil, în 
aceeași zi, într-un interval cât mai scurt, menținând pauzele la minimul posibil. În funcție 
de condițiile meteorologice, numărul de candidați sau alte motive întemeiate care pot 
influența procesul de evaluare, programul de desfășurare poate suferi modificări numai cu 
aprobarea președintelui comisiei de concurs. 
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8. Înaintea începerii evaluării, toți candidații vor executa aceeași pregătire a organismului 
pentru efort, care va fi condusă de un instructor sportiv din cadrul școlii. 

 
 

SUBCOMISIA DE ADMITERE: 
 
 
 
PREŞEDINTE:       MEMBRI: 
_____                _____ 
  (gradul)    __________________               (gradul)   ____________________ 
               (numele, prenumele şi semnătura)                              (numele, prenumele şi semnătura) 
 
 
 
 

                _____ 
                       (gradul)   ____________________ 
                                   (numele, prenumele şi semnătura) 


