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DISPOZIŢIE
PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA
CURSUL DE FORMARE A OFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE ÎN ARMA CĂI FERATE ŞI A
SUBOFIŢERILOR ÎN ACTIVITATE ÎN ARMA RACHETE ŞI ARTILERIE ANTIAERIANĂ,
____________ PE FILIERA INDIRECTĂ, ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2018-2019____________
în baza prevederilor art 5 lit. e) din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea şcolilor
de aplicaţie, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 46/20î 7,
având în vedere aprobarea ministrului apărării naţionale în rezoluţie pe raportul şefului
Direcţiei generale management resurse umane nr. C.9312/2018 privind suplimentarea cifrelor de
şcolarizare pentru anul de învăţământ 2018-2019 pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor şi
subofiţerilor în armele „căi ferate” şi „rachete şi artilerie antiaeriană”,
pentru aplicarea prevederilor art, 6 alin, (1) şi (3), ale art. 8 lit. b) din Instrucţiunile privind
recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României aprobate
prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

şeful Direcţiei generale management resurse umane emite prezenta dispoziţie.

Art. 1. - (1) Pentru anul de învăţământ 2018-2019 se suplimentează cifrele de şcolarizare
pentru formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, astfel:
a) ofiţeri, arma „căi ferate” - 7 locuri;
b) subofiţeri, arma „rachete şi artilerie antiaeriană”- 30 de locuri.
(2) Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia” organizează şi
desfăşoară concursul de admitere la cursul de formare a ofiţerilor pe filiera indirectă, în anul de
învăţământ 2018-2019, pentru arma „căi ferate”.
(3)

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”

organizează şi desfăşoară concursul de admitere la cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe
filiera indirectă, în anul de învăţământ 2018-2019, pentru arma „rachete şi artilerie antiaeriană".
Art. 2. - (1) Se aprobă probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de
admitere la cursurile de formare pe filieră indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, la armele şi
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specialităţile militare pentru care s-au suplimentat cifrele de şcolarizare, în anul de învăţământ 20182019, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte din prezenta dispoziţie.
(2) Se aprobă grafi cui-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la cursurile de
formare pe filieră indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, la armele şi specialităţile militare
pentru care s-au suplimentat cifrele de şcolarizare, în anul de învăţământ 2018-2019, prevăzute în
anexa nr. 2, care face parte din prezenta dispoziţie.
Art. 3. - La concursul de admitere se prezintă candidaţii declaraţi „ADMIS” la selecţia
organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.
Art. 4. - Organizarea şi desfăşurarea admiterii se face în conformitate cu prevederile
Capitolului II (cu excepţia art. 8) şi a Capitolului III din LM-3/65, Norme privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate,
în anul de învăţământ 2018 - 2019, aprobate prin Dispoziţia şefului Direcţiei generale management
resurse umane nr. D.G.M.R.U. 8/2018.
Art. 5. —Dispoziţia intră în vigoare la data de 4 I . ol .2019.
Art. 6. - Dispoziţia se publică pe paginile de INTRAM AN şi INTERNET ale Direcţiei generale
management resurse umane şi în baza de date legislativă LEXMIL.

ŞEFUL DIRECŢIEI GENERALE M ANAGEM ENT RESURSE UMANE
General-maior
dr, Liviu-M arilen LUNGULESCU
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Anexa nr. 1
art, 2 alin.(l)

PROBELE DE CONCURS
Şl PONDEREA REZULTATELOR ACESTORA ÎN MEDIA DE ADMITERE

ŞCOALA DE APLICAŢIE PENTRU LOGISTICĂ
„GENERAL CONSTANTIN ZAHARIA”
Str. Crinului nr.2, Sectorul 1, Bucureşti
Telefon: 021,436.39.34 sau 021.436.39.35; Fax: 021.436.34.74

OFIŢERI ÎN ACTIVITATE
Arma/servieiul
pentru care se
organizează
admitere

Căi ferate

Specialitatea
militară

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în
media de admitere

Exploatări
feroviare

Proba nr. 1 - Limba engleză, probă eliminatorie, test grilă,
durata 90 minute, nota minimă de admitere 6,00 (şase).
Proba nr. 2 - Verificarea cunoştinţelor privind legislaţia în
domeniul apărării naţionale şi pregătirea de specialitate,
durata 180 minute. Testul cuprinde 90 de itemi repartizaţi
astfel:
- 60 itemi - pregătire de specialitate;
- 30 itemi - legislaţie privind apărarea naţională.
Se acordă:
- 10 puncte din oficiu;
- 1 punct pentru fiecare răspuns corect, maximum 90
puncte.
Transformarea punctajului în notă:
- punctaj obţinut : 10-N (N - nota calculată cu două
zecimale, iară rotunjire)
Nota minimă de admitere: 5,00.
Pondere în media de admitere: 100%.
Media generală minimă de admitere: 5,00.
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ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI
A FORŢELOR AERIENE „TRAIAN VUIA”
Localitatea Boboc - Gară, comuna Coehirleanca, Jud. Buzău;
Tel. 02338.71.89; Fax: 0238.72.76.74

SUBOFIŢERI ÎN ACTIVITATE
Arma/serviciul
pentru care se
organizează
admitere

Rachete şi
artilerie
antiaeriană

Specialitatea
militară

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în
media de admitere

Rachete şi
artilerie
antiaeriana

Proba nr.l Limba engleză, probă eliminatorie, test grilă,
durata 90 minute ~ nota minimă de admitere 5,00 (cinci) iară pondere la calculul mediei de admitere
Proba nr.2 Verificarea cunoştinţelor din legislaţia privind
apărarea naţională, durata 180 minute, test grilă cu 18 itemi
din legislaţia privind apărarea naţională.
Se acordă: - 1 punct din oficiu;
0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Nota minimă de admitere - 5,00 (cinci);
Ponderea în cadrul mediei de admitere - 90%.
Media examenului de bacalaureat - ponderea în cadrul mediei
de admitere - 10%.
Relaţia de calcul pentru media de admitere:
_ Mr x 9 + MB
unde:
" A
10
MT - media la testul grilă de verificare a cunoştinţelor;
MB - media la examenul naţional de bacalaureat.
Media minimă de admitere este 5:00 (cinci).
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Anexa nr. 2
art. 2 alin.(2)

GRAFICUL - CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII

Cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, arma „căi ferate”

—

Instituţia organizatoare

Activităţi

Şcoala de Aplicaţie pentru
Logistică
„General Constantin Zaharia”
Exploatări feroviare

Prezentarea candidaţilor pentru concurs

27.05.2019, până la ora 07.30

Proba I de concurs - limba engleză

28.05,2019, orele 10,00 - 11.30

Corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea rezultatelor la proba I

28.05.2019, orele 1130 - 16.00

Depunerea contestaţiilor la proba I

28.05.2019, orele 16.00- 17.00

Analizarea, rezolvarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba I

28.05.2019, orele 17.00 - 18.00

Afişarea rezultatelor finale la proba 1

28.05.2019, până la orele 19.00

Proba a Il-a de concurs - legislaţie în domeniul apărării naţionale şi
pregătire de specialitate

29.05.2019, orele 10.00 - 13.00

Corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea rezultatelor la proba a Ii-a

29.05.2019, orele 13.00 - 17.00

Depunerea contestaţiilor la proba a Il-a

29.05.2019, orele 17.00 - 18.00

Analizarea, rezolvarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba a
'Il-a
Afişarea rezultatelor finale la proba a Il-a şi finale ale concursului de
admitere

29.05.2019, orele 18.00 - 19.00
29.05.2019. până la orele 20.00
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Cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, arina „rachete şi artilerie antiaeriană”
Instituţia organizatoare

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Aeriene
„Traian Vuia”

Activităţi

Rachete şi artilerie antiaeriană

Prezentarea şi instructajul candidaţilor

03.03.2019 până la ora 17.00

Proba 1 de concurs - limba engleză

04.03.2019, orele 10.00-11.30

Corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea rezultatelor la proba I

0403.2019 orele 11.40-14.00

Depunerea contestaţiilor ia proba 1

04.03.2019 orele 14.00-15,00

Analiza, rezolvarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la
04.03.2019 orele 15.00-16.00
proba I
Afişarea rezultatelor finale la proba 1

04.03.2019 ora 16.00

Proba a Il-a de concurs - legislaţie în domeniul apărării
05.03.2019 orele 10.00- 13.00
naţionale
Corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea rezultatelor la
05.03.2019 orele 13.10-15.00
proba a Il-a.
Depunerea contestaţiilor la proba a 11-a

05.03.2019 orele 15.00-16.00

Analiza, rezolvarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor la
05.03.2019 orele 16.00- 17.00
proba a il-a
Afişarea rezultatelor finale la proba a Il-a şi finale ale
05.03.2019 orele 17.00 - 18.00
concursului de admitere
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