TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
concursurilor de ocupare a funcţiilor vacante de INSTRUCTOR SUPERIOR în
CATEDRA PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ
I. TEMATICA
1. Armata României. Rol şi misiuni. Transformarea Armatei României. Structura de
forţe a Armatei României.
2. Componentele instruirii. Scopuri şi obiective generale. Planificarea şi executarea
instruirii.
3. Concepţia de securitate militară. Ameninţări la adresa securităţii naţionale şi militare.
4. Sistemul ierarhic din Armata României.
5. Internaţional şi naţional în dreptul umanitar. Crime de război. Terorismul. Rolul
disciplinei în respectarea normelor dreptului internaţional umanitar. Instruirea în
D.I.U.
6. Organizarea activităţii de securitatea şi sănătatea muncii. Pregătirea şi instruirea
personalului pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă.
7. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă. Surse de
aprindere. Modalităţi şi mijloace de intervenţie în funcţie de natura incendiului.
8. Noţiuni fundamentale de protecţie a mediului. Reglementări privind protecţia
mediului.
9. Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor. Pregătirea de securitate a
personalului. Zone de securitate. Reguli generale privind gestionarea documentelor
clasificate. Evidenţa mediilor de stocare a informaţiilor clasificate.
10. Protecţia informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii.
11. Codul de conduită etică a personalului militar şi civil din M.Ap.N.
12. Leadership-ul. Liderul militar.
13. Comunicarea în domeniul militar.
14. Educaţia fizică militară: rol, principii, caracteristici, obiective. Noţiuni generale
privind metodica EFM.
15. Apărarea naţionaţă. Definiţie, rol, componente. Pregătirea economiei naţionale pentru
apărare. Pregătirea teritoriului pentru apărare.
16. Noţiuni de balistică. Fundamentarea regulilor de tragere cu armamentul de infanterie.
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