
ANUNŢ ! 

 

 În perioada 04 – 05.02.2019, se vor desfăşura examenele de diferenţă în vederea transferării în Colegiul 
Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia a elevilor de clasa         a IX –a pentru completarea locurilor 
rămase libere (Art. 84, pct.c, Art. 87 şi Art. 136 din Ordinul    M. 110/13.10.2014 – Instrucţiuni privind 
organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare). 
 Părinţii elevilor care se încadrează în prevederile Art. 135 lit. d), Art. 136 alin. (4), lit. b, alin. (5), din 
Ordinul M.110/13.10.2014 trebuie să depună rapoarte până la data de 31.01.2019. Candidaţii  se vor prezenta 
în colegiu în data de 04.02.2019 până la ora 8.00 şi vor avea asupra lor Cartea de identitate, Foaia matricolă în 
original, documentele din care să rezulte că au fost examinaţi medical  şi declaraţi “Apt” şi dosarul de candidat. 
 Examenele de diferenţă se susţin la disciplinele din trunchiul comun şi curriculum diferenţiat al 
specializării/profilului care nu au fost studiate de candidat sau pentru care programele parcurse diferă de cele 
ale colegiilor naţionale militare în procent de cel puţin 50%. 

 Precizăm că disciplinele menţionate mai jos nu se regăsesc în foile matricole ale elevilor care provin din 
unităţile de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale :  

        - pregătire militară;  
        - limba franceză CD; 
        - educaţie fizică CD; 
La aceste materii vor susţine examen toţi candidaţii indiferent de profilul de la care provin. 
În cazul în care, din foaia matricolă a elevului rezultă şi alte discipline care nu au fost studiate, precizăm 

că elevul este obligat să susţină examene de diferenţă la disciplinele respective.  
Pe perioada desfăşurării examenelor de diferenţă elevii nu beneficiază de cazare şi masă  (Art.88) din 

Ordinul M. 110/13.10.2014. 
Calendarul de desfăşurare a examenelor de diferenţă va fi afişat pe site-ul colegiului în data de 

01.02.2019 după ce se încheie perioada de depunere a rapoartelor.                           
 

 















 



R O M Â N I A 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 
COLEGIUL NAŢIONAL  MILITAR  

„MIHAI VITEAZUL” 
 

 

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU 

LIMBA FRANCEZĂ 
Clasa a IX-a L2 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

1 oră / săptămână 

FILIERA VOCAŢIONALĂ 

- PROFIL MILITAR -  

Specializarea matematică - informatică 

F I Ş Ă  D E  A V I Z A R E 
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL 

 
 

Avizul şcolii:  
Denumirea opţionalului:  Elemente de terminologie militară  
Tipul opţionalului:  opţional nou 
Instituţia de învăţământ:  Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia 
An şcolar: 2018-2019 
Clasa:  IX 
Profesor: Roman Carmen 
Număr de ore/ săptămână: 1 
Nr.total ore: 34 
Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCS) 

  



 
CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE 

 
 DA NU DA  

cu 
recomandare 

I. Respectarea structurii standard a programei x   
- Argument x   
- Obiective de referinţă x   
- Act de învăţare / conţinuturi x   
- Valori şi atitudini x   
- Modalităţi de evaluare x   
- Sugestii metodologice /  conţinuturi tematice x   
II. Existenţa suportului  de curs / bibliografic x   
III. Elemente de calitate x   
- Corelarea conţinutului programei cu tipul de opţional x   
- Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor x   
- Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu 
nevoile comunităţii 

x   

- Conţinutul argumentului x   
- Oportunitatea opţionalului x   
- Realismul în raport cu resursele disponibile x   
- Corelarea obiectivelor în activităţile de învăţare x   
- Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut x   
- Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic 
propus 

x   

 
Avizul CSS  DA NU DA  

cu recomandare 
 

Avizul conducerii şcolii:  
 

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



NOTĂ DE PREZENTARE 
 

 Prezentul curriculum urmăreşte structurarea ciclului inferior al liceului pe filiere şi profiluri şi a fost 
elaborat 
urmărindu-se: 
 A. practica raţională a limbii. Prin dezvoltarea competenţelor de receptare şi producere, elevul va 
putea, în limitele cunoştinţelor dobândite, să decodifice şi să producă, atât oral cât şi în scris, mesaje corecte şi 
adecvate funcţional şi comunicativ. 
 B. formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune.  Elevul va fi capabil să 
utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalităţi şi tehnici de interacţiune (orală şi în scris) în diverse contexte 
comunicative. 
 C. dezvoltarea unor tehnici de muncă intelectuală. Elevul va învăţa să utilizeze strategii şi tehnici de 
studiu prin care să valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul altor discipline, dintr-o 
perspectivă cross-curriculară, să utilizeze informaţii din tabele, scheme, să folosească dicţionare şi alte tipuri 
de lucrări de referinţă. 
 

 
ARGUMENT 

 
 Programa opţionalului de „Elemente de terminologie militară” este elaborată în conformitate cu 
competenţele specifice şi formele de prezentare a conţinuturilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Programei şcolare pentru clasa a IX-a L2, aprobate prin ordin al ministrului nr. 5099/09.09.2009. 
 În cadrul colegiului militar, cunoştinţele de limbi străine şi elementele de limbaj specific militar sunt 
necesare şi binevenite. Intensificarea relaţiilor internaţionale după aderarea României la structurile euro-
atlantice impun ameliorarea continuă a competenţelor de comunicare în limba străină, în acest caz limba 
franceză. 
 În colegiul militar curriculum-ul diferenţiat are obiective preponderent practice: dezvoltarea competenţei 
de comunicare cu partenerii de muncă şi a capacităţii de înţelegere a documentaţiei tehnice specifice 
domeniului militar în care îşi vor desfăşura activitatea. 

   
 

Elemente din programa de limbi străine pentru clasa a IX-a L2 
 

Competenţele generale  
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare. 
2. Producerea de mesaje sau scrise adecvate unor anumite contexte. 
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă. 
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrie în situaţii variate de comunicare. 

 
Valori şi atitudini 

 
• Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii 

de comunicare. 
• Conştientizarea rolului limbii moderne ca mijloc de acces la patrimoniul culturii universale. 
• Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi manifestarea toleranţei prin abordarea critică a 

diferenţelor şi stereotipurile culturale transmise cu ajutorul limbii franceze. 
• Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice, prin receptarea unei 

varietăţi de texte în limba franceză şi prin raportarea la civilizaţia spaţiului cultural francofon. 
 

  



 
 

Competenţe specifice şi conţinuturi 
 

 1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 
Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text, pe baza 
unor întrebări de sprijin 
1.2 Deducerea din context a înţelesului unor elemente 
necunoscute dintr-un text citit 
1.3 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un 
text ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi 
cu viteză normală 
1.4 Selectarea unor informaţii relevante din 
fragmente de texte informative, instrucţiuni, tabele, 
hărţi, pentru a îndeplini o sarcină de lucru 

Rapoarte/ prezentări 
orale/ scrise 
 Diagrame, grafice, 
tabele sinoptice 
 Articole de presă, 
emisiuni de ştiri radio/ TV 
 Povestiri/ înregistrări 
audio şi video 

 
 

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare 
Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1 Redactarea de pagini de jurnal, instrucţiuni. 
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – a unor descrieri 
simple, cu referire la evenimente sau experienţe 
personale, pe bază de suport vizual sau de plan de idei 

Povestire 

 
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 

Competenţe specifice Conţinuturi 
3.1 Comunicarea interactivă într-un schimb de 
informaţii simplu şi direct 
3.2 Redactarea unor mesaje/ scrisori personale simple 
de răspuns la o solicitare 
3.3 Exprimarea acordului/ dezacordului faţă de 
opiniile exprimate în cadrul unui schimb de idei pe 
teme de interes 
3.4 Notarea informaţiilor pertinente dintr-o 
comunicare pe subiecte cunoscute, rostită clar şi 
rar, pe care o poate întrerupe pentru a cere 
reformulări sau repetări 

 

 
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 

Competenţe specifice Conţinuturi 
4.1 Reducerea unui paragraf la ideea esenţială 
4.2 Reformularea, la cererea partenerului de dialog, a unei 
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare 
4.3 Explicarea utilizării unor termeni / expresii 

Înregistrări audio în 
contexte variate 

 
 

Conţinuturi recomandate 
 

Teme 
Domeniul militar: 

- relaţii administrative în domeniul militar; 
- uniforma şi echipamentul militar; 
- gradele militare; 
- tipuri de arme; 
- N.A.T.O.: istoric, obiective. 

 



 Domeniul public: 
- călătorii; 
- mass-media. 

 
Domeniul educaţional: 

- corespondenţă şi proiecte şcolare; 
- şcoli şi organisme de formare militară în Franţa; 
- cooperarea militară în spaţiul euroatlantic. 
 

Elemente de construcţie a comunicării: 
- articolul şi substantivul; 
- pronumele adverbial; 
- verbul – consolidare; imperativul; 
- forme verbale perifrastice; 
- adverbele (mod, cantitate, timp, loc, de afirmaţie şi negaţie); 
- prepoziţii şi conjuncţii. 

 
 Funcţiile comunicative ale limbii: 

- a emite comenzi militare simple; 
- a relata la prezent activităţi/ evenimente cu specific militar; 
- a situa în spaţiu persoane/  lucruri; 
- a prezenta raportul militar. 

 
 Tipologia şi sursa textelor: 

- texte cu specific militar / referitoare la învăţământul militar; 
- înregistrări audio / video; 
- texte extrase din ziare / reviste / internet. 

  
 Modalităţi de evaluare: 
 În vederea evaluării rezultatelor învăţării şi a gradului de achiziţie a competenţelor se vor utiliza 
următoarele instrumente de evaluare: 

- observarea sistematică; 
- probe orale; 
- probe scrise; 
- proiecte individuale / de grup; 
- portofoliul. 
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MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII MINISTERUL AP ĂRĂRII NA ŢIONALE 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE A IX-A ŞI A X-A 

– CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – 
 

 
PREGĂTIRE MILITARĂ 

(CURRICULUM DIFERENŢIAT ) 

 
Filiera vocaţională, profilul militar 

Specializarea matematică-informatică 
 

 

Aprobat prin ordin al  ministrului  

Nr. 4226 din 31.05.2005 

 
 
 
 

BUCUREŞTI  
2005 
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                         R OMÂNIA           NESECRET 
MINISTERUL   AP ĂRĂRII    NAŢIONALE       Exemplarul nr. …                                                

             
STATUL  MAJOR  AL  FOR ŢELOR TERESTRE         
 
 

   
 
 

DE ACORD 
ŞEFUL INSTRUCŢIEI ŞI DOCTRINEI 

(ŞI INSPECTOR GENERAL AL FOR ŢELOR TERESTRE) 
General de brigadă 

       dr. Mihăilă BICA  

 
 

 
PROGRAME  ŞCOLARE 

  PENTRU  CLASELE A IX-A ŞI A X-A 

PREGĂTIRE MILITAR Ă 
 

(CURRICULUM DIFERENŢIAT) 
Filiera vocaţională, profilul militar 

Specializarea matematică-informatică 



3   din  8 

 
Pregătire militară,  clasele a IX-a – a X-a (1 oră săptămânal) – curriculum diferenţiat pentru Colegiile Militare Liceale ale 
Ministerului Apărării Naţionale  
 

 
 
 
 

NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Disciplina Pregătire militară se studiază în cadrul învăţământului liceal, filiera vocaţională, profilul militar 
(licee ale Ministerului Apărării Naţionale), fiindu-i alocate două ore săptămânal, în cadrul curriculum-ului diferenţiat, 
la clasele a IX-a şi a X-a. 

Obiectivul general al disciplinei Pregătire militară constă în socializarea militară iniţială (primară) a elevilor, 
în vederea adaptării acestora la specificul domeniului militar de activitate. Competenţele prevăzute în programa 
şcolară sunt concepute astfel încât să le faciliteze absolvenţilor învăţământului militar liceal inserţia socio-
profesională, în cadrul sistemului militar. 

În contextul integrării României în structurile euro-atlantice şi al profesionalizării activit ăţii de tip 
militar , acest obiectiv devine foarte important. De aceea, prin intermediul acestor ore alocate săptămânal, în cadrul 
curriculum-ului diferenţiat, trebuie să se ofere o diversitate de cunoştinţe de bază cu aplicabilitate militară, care să 
poată determina ulterior o bună orientare în formularea opţiunii pentru cariera militară. 

Proiectarea curriculum-ului pentru această disciplină are ca premisă modelul absolventului învăţământului 
militar liceal, definit prin: 

- utilizarea eficientă a cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în activităţile cu specific 
militar; 

- manifestarea unui comportament regulamentar în mediul militar şi în afara acestuia; 
- rezistenţa la eforturi fizice şi psihice specifice mediului militar; 
- dezvoltarea personalităţii, în spiritul valorilor naţionale şi universale; 
- orientarea conştientă spre una dintre instituţiile de învăţământ militar din Ministerul 

Apărării Naţionale; 
- formarea unor trăsături moral-volitive, precum: punctualitatea, disciplina, curajul, 

iniţiativa, hotărârea; 
- asumarea responsabilităţilor care decurg din evoluţia în cariera militară; 
- valorificarea potenţialului de lider, în activităţile desfăşurate în echipă. 
 

Selectarea conţinuturilor prevăzute în programa şcolară pentru disciplina Pregătire militară este realizată 
pornind de la următoarele domenii de conţinut: Regulamente militare generale, Instrucţie de front, Instrucţia tragerii, 
Elemente introductive de legislaţie militară, Instrucţie sanitară.  

Asocierea acestor conţinuturi cu competenţele specifice pentru clasele a IX-a şi a X-a asigură elevilor 
iniţierea în profilul militar. 

Prin această programă se realizează concordanţa dintre pregătirea elevilor în învăţământul militar liceal şi 
cerinţele curriculare ale celorlalte forme de învăţământ militar spre care se pot orienta. 
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COMPETENŢE GENERALE 
 
 

1. Utilizarea eficientă a informaţiei din regulamente, instrucţiuni, ordine vizând diferite 
domenii militare 

2. Cunoaşterea şi aplicarea noţiunilor şi conceptelor specifice domeniului militar 

3. Integrarea cunoştinţelor din domeniul militar în contexte cu specific militar şi civil 

4. Aplicarea deprinderilor specifice activităţilor militare în acţiuni cu caracter militar 

 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI  
 

Competenţele generale şi specifice urmărite în procesul de predare-învăţare a disciplinei 
Pregătire militară se bazează pe şi promovează următoarele valori şi atitudini: 

• încrederea în sine şi în ceilalţi; 

• disponibilitatea pentru asumarea de responsabilităţi, în cadrul activităţilor de grup; 

• respectul pentru aspectele normative ale activităţii; 

• promptitudine în rezolvarea problemelor cu specific militar; 

• opţiunea pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, îmbinând efortul fizic cu cel 
intelectual, solicitarea cu refacerea, timpul ocupat cu cel liber; 

• manifestarea disponibilităţii de a aborda sarcini prescrise; 

• conştientizarea statutului şi a rolului cadrelor militare în sistemul militar şi în 
societate; 

• interesul pentru evoluţia în cariera militară. 

 



 

5   din  8 

 
Pregătire militară,  clasele a IX-a – a X-a (1 oră săptămânal) – curriculum diferenţiat pentru Colegiile Militare Liceale ale 
Ministerului Apărării Naţionale  
 

Clasa a IX-a 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1. Relaţionarea cunoştinţelor specifice 
regulamentelor militare generale cu contextele 
specifice de aplicare 

- Rolul şi destinaţia colegiului militar liceal                    
(Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului) 

- Îndatoriri şi relaţii între militari 

- Disciplina militară 

- Activitatea zilnică în unitate 

- Ţinuta militarilor 

- Probleme de cazare a militarilor 

- Accesul în obiectivele militare 

- Organizarea şi desfăşurarea serviciului de permanenţă 

1.2. Aplicarea individuală a principiilor şi a 
regulilor generale privind instrucţia de front 

- Principiile şi regulile generale privind instrucţia de 
front 

- Instrucţia de front a elevului, fără armă 

1.3. Utilizarea normelor generale de igienă 
individuală şi colectivă şi a regulilor de acordare 
a primului ajutor în cazurile de urgenţă, în 
activităţile curente 

- Sănătatea militarilor 

- Regimul zilnic de muncă şi odihnă 

- Bolile infecto-contagioase – măsuri de prevenire        

- Importanţa adresabilităţii la medic şi riscurile 
automedicamentaţiei 

1.4. Analizarea semnificaţiilor principiilor 
constituţionale ce reglementează sistemul 
relaţional în societatea românească 

- Statul de drept şi societatea civilă 

- Simboluri naţionale: Drapelul de stat, Stema 
României, Sigiliul Statului şi Imnul naţional 

- Armata – instituţie de bază a societăţii româneşti 

- Drapelul de luptă 

- Vigilenţa militară 

- Activităţi festive cu specific ostăşesc 

- Onoruri şi ceremonialuri militare 

- Patriotismul – trăsătură morală a militarilor armatei 
române 
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Clasa a X-a 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Aplicarea principiilor şi a regulilor generale 
privind instrucţia de front, în cadrul grupei  

- Instrucţia de front a grupei de elevi 

- Poziţiile pentru luptă şi aruncarea grenadei 

 

2.2. Stabilirea de corespondenţe între cunoştinţele 
despre norme şi măsuri de siguranţă în poligon, 
reguli şi operaţii de tragere şi caracteristicile 
tehnico-tactice ale armei utilizate, în cadrul 
şedinţelor 1 şi 2 

- Elemente de teoria tragerilor 

- Reguli privind ordinea în poligoane 

- Cunoaşterea şi întrebuinţarea armei cu aer comprimat 

- Pregătirea şi executarea şedinţei 1 de tragere cu arma cu 
aer comprimat 

- Pregătirea şi executarea şedinţei 2 de tragere cu arma cu 
aer comprimat 

2.3. Utilizarea normelor generale de igienă 
individuală şi colectivă şi a regulilor de acordare a 
primului ajutor, în relaţiile interindividuale 

- Acordarea primului ajutor în diverse situaţii 

- Efectele nocive ale consumului de narcotice şi stupefiante 
asupra sănătăţii 

- Prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală (SIDA) 

- Modalităţi de contracepţie 

2.4. Analizarea elementelor de bază ale sistemului 
militar românesc, a tradiţiilor acestuia  şi a 
principalelor aspecte care derivă din statutul de 
membru al alianţei nord-atlantice 

- Virtuţi militare ale românilor 

- Modele de personalităţi militare 

- Tradiţii ale colegiilor militare 

- România în contextul integrării în structurile euroatlantice 

- Participarea României la operaţii de menţinere a păcii 

2.5. Utilizarea, în teren, a noţiunilor de bază 
privind: caracteristicile terenului, orientarea şi 
procedeele expeditive de măsurare  

- Terenul şi caracteristicile lui din punct de vedere militar 

- Forma şi dimensiunile pământului 

- Procedee expeditive de măsurare în teren 

- Orientarea în teren şi indicarea obiectivelor fără hartă. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
 
 
 

Succesiunea abordării conţinuturilor în activitatea didactică va fi stabilită de către instructorii militari, în 
funcţie de: condiţiile locale, logica relaţiilor dintre conţinuturi, nivelul de dezvoltare a competenţelor prevăzute. 

 Predarea acestei discipline se realizează cu întreaga clasă, diversitatea conţinuturilor permiţând 
organizarea şi desfăşurarea lecţiilor într-o gamă largă de variante (teoretice, de aplicaţii practice, de observare, 
dezbateri tematice etc.). 

 Întrucât la nivelul unei clase pot exista grupuri cu afinităţi pentru diferite arme, este necesar ca în 
aplicarea programei, să se recurgă sistematic la exemplificări din cât mai multe domenii ale armelor şi specialităţilor 
militare. 

 În procesul de instruire a elevilor pot fi valorificate o serie de metode de instruire (problematizarea, 
demersul euristic, algoritmizarea, modelarea, experimentul, învăţarea prin descoperire şi utilizarea soft-urilor 
educaţionale) care să conducă la formarea competenţelor propuse, la apropierea conţinuturilor învăţării de practica 
învăţării eficiente.  

 Toate metodele amintite se pot utiliza organizând activitatea în grup sau individual. 

 În demersul didactic, centrul acţiunii devine elevul şi nu predarea noţiunilor ca atare. Accentul trece de 
la „ce”  să se înveţe, la „în ce scop” şi „cu ce rezultate”. Evaluarea se va face în termeni calitativi, dobândind 
semnificaţie dimensiunile cunoştinţelor asimilate, cum ar fi: esenţialitatea, profunzimea, funcţionalitatea, 
durabilitatea, orientarea axiologică, stabilitatea, mobilitatea, diversificarea, amplificarea treptată. 

 Acest curriculum are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta 
competenţele într-un ritm individual, de a-şi transfera cunoştinţele acumulate într-un domeniu de studiu în altul. 

 Competenţele specifice vor fi derivate, în cadrul fiecărei ore, potrivit conţinutului şi opţiunilor 
instructorului asupra tipului de oră (prelegere, experimentală, rezolvare de probleme etc.), şi vor fi concretizate cu 
ajutorul verbelor operaţionale (de exemplu, să descrie, să stabilească etc.).  



8   din  8 

 
Pregătire militară,  clasele a IX-a – a X-a (1 oră săptămânal) – curriculum diferenţiat pentru Colegiile Militare Liceale ale 
Ministerului Apărării Naţionale  
 

 Organizarea, planificarea şi conducerea pregătirii militare generale se exercită prin structura de 
specialitate din compunerea colegiului militar care, în principiu, va răspunde nemijlocit de: 

� integrarea pregătirii militare în curriculumul educaţional al colegiului militar; 

� stabilirea reperelor organizatorice şi metodice privind desfăşurarea orelor de pregătire militară; 

� actualizarea, la nevoie, a competenţelor generale/ specifice şi a unităţilor de conţinut; 

� planificarea volumului de timp destinat fiecărui an de învăţământ, pe categorii de pregătire, luni, 
săptămâni şi teme; 

� fundamentarea şi aplicarea procedurilor/ normelor metodice de evaluare/ autoevaluare a 
cunoştinţelor şi acordarea calificativelor (notelor); 

� întocmirea seturilor de lecţii şi asigurarea bibliografiei corespunzătoare temelor cuprinse în 
programă; 

� crearea condiţiilor pentru cunoaşterea şi aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice 
fiecărei categorii de pregătire; 

� pregătirea metodică şi de specialitate a instructorilor militari/ comandanţi de subunitate, cu 
responsabilităţi în domeniu. 

 Instructorii vor fi testaţi semestrial, în cadrul convocărilor metodice, asupra disponibilităţilor de a preda 
această disciplină de învăţământ, pe baza unor criterii şi bareme aprobate de conducerea colegiului. Unele teme pot fi 
susţinute prin colaborare sau, cu aprobarea comandantului colegiului, de către persoane competente în domeniul 
respectiv, din garnizoană sau de la alte eşaloane aparţinând Statului Major al Forţelor Terestre, pe baza unor lecţii sau 
documente care se vor regăsi ulterior în bibliografia aferentă categoriei de pregătire. 
 

ŞEFUL SECŢIEI EDUCA ŢIE/ 
STATUL MAJOR AL FOR ŢELOR TERESTRE 

  Colonel 

Marian GARGAZ 

          
           


