


Dispoziţii generale 
Art. 1. (1) Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructori militari în Academia Forţelor Terestre 
,,Nicolae Bălcescu". 

(2) Ocuparea funcţiilor vacante de instructori militari se face pe bază de concurs.
Concursul pentru ocuparea acestor funcţii constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 
ordinul M. 58/2013, prin analiza dosarului de înscriere la concurs, avizarea participării candidaţilor 
la concurs şi susţinerea unor probe de evaluare. 

(3) Concursurile au caracter deschis. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc
condiţiile de înscriere, fără nicio discriminare, în condiţiile legii. 

(4) Tematica, bibliografia şi metodologia de desfăşurare a concursului se postează pe
site-ul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" şi în reţeaua INTRAMAN . 

Art. 2 . ... (3) Înaintarea rapoartelor cadrelor militare care optează să fie încadrate pe astfel 
de funcţii şi avizarea iniţială a candidaţilor în comisiile de selecţie ale Statului Major al Forţelor 
Terestre (denumit în continuare SMFT) se face potrivit normelor specifice în vigoare privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de selecţie şi ierarhizare în vederea evoluţiei în carieră a 
cadrelor militare. 

(4) Rapoartele personale, însoţite de documentele de evidenţă ale cadrelor militare vor fi
înaintate ierarhic secretariatelor tehnice ale comisiilor de selecţie, în termen de 30 de zile de la întâi 
a lunii următoare celei în care s-au publicat posturile, în vederea avizării participării la concurs. 

(5) Concursul de ocupare a funcţiilor vacante de instructori militari se organizează în
termen de 30 de zile calendaristice după primirea de la comisiile de selecţie ale SMFT a listei cu 
candidaţii avizaţi favorabil. 

(6) Data şi locul desfăşurării concursului se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin grija
structurii de personal, după primirea de la comisiile de selecţie ale SMFT a listelor cu candidaţii 
avizaţi favorabil, cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea concursului. 

(7) Concursul constă în susţinerea de către candidaţi a unei probe de evaluare a
cunoştinţelor din domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare pentru care este prevăzută 
funcţia scoasă la concurs şi o probă practică constând în desfăşurarea unei activităţi didactice în 
prezenţa comisiei de concurs. 

(8) Proba de evaluare a cunoştinţelor cuprinde subiecte mixte din disciplinele de
specialitate specifice postului scos la concurs. 

(9) Pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se stabilesc 2 ( două) variante de subiecte, din
care se trage la sorţi o singură variantă de către unul din candidaţi, în prezenţa comisiei de concurs 
şi a candidaţilor. 

Art. 3. (1) Candidatul care obţine la concurs cea mai mare medie este propus pentru a fi 
încadrat pe funcţie, cu respectarea condiţiilor din prezenta metodologie. 

(2) În cazul mediilor egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face pe baza
punctajului obţinut la proba de evaluare a cunoştinţelor din domeniul corespunzător ariei curriculare 
pentru care este prevăzută funcţia scoasă la concurs. 

Înscrierea candidaţilor 
Art. 4. La concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructori militari în Academia 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" au dreptul să participe cadrele militare care îndeplinesc criteriile 
de selecţie prevăzute la art. 15-21 din M. 58 / 27.05.2013, ,,Instrucţiuni privind corpul instructorilor 
militari". 

Art. 5. (1) Cadrele militare care doresc să ocupe o funcţie vacantă de instructor militar şi 
îndeplinesc criteriile de selecţie, întocmesc rapoarte personale adresate comandanţilor/şefilor 
unităţilor militare din care fac parte, prin care solicită participarea la concurs, la care anexează: 

a) diplomele/certificatele care atestă absolvirea unui curs al Departamentului pentru
pregătirea personalului didactic, a unui curs de formator sau a altor forme de pregătire 
psihopedagogică, emise de instituţiile acreditate/autorizate, în copie certificată, conform cu 
originalul; 
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