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ROMÂNIA 

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 

 
Colegiul Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” 

Constanța 

NECLASIFICAT 

          Exemplar unic 

 
Tematica examenului de diferență  

pentru elevii proveniți din liceele/colegiile civile în vederea transferului la 

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” 

 
A. Tematica pentru transferul elevilor în clasa a X-a, anul școlar 2020-2021: 

1. Rolul și destinația colegiului militar (1/ art.2 - art.9); 

2. Îndatoriri și relații între militari (2/ art.5 - art.23) 

3. Disciplina militară (1./ art.106 - art. 134; 4/ art. 2 - art.4, art.47, 49); 

4. Activitatea zilnică în unitate (2/ art. 84 - art. 97); 

5. Ținuta militarilor (2/ art.98 - art. 105); 

6. Probleme de cazare a militarilor (2/ art. 166 - art. 185); 

7. Principiile și regulile generale privind instrucția de front (3/ art.1 - art. 7); 

8. Instrucția de front a elevului/ militarului fără armă (3/ art. 8 - art. 40); 

9. Organizarea și desfășurarea serviciului de permanență (6/ art.1,7,8,10,12,79,84,85).  

 

B. Tematica pentru transferul elevilor în clasa a XI-a, anul școlar 2020-2021: 

1. Rolul și destinația colegiului militar (1/ art.2 - art.9); 

2. Îndatoriri și relații între militari (2/ art.5 - art.23) 

3. Disciplina militară (1./ art.106 - art. 134; 4/ art. 2 - art.4, art.47, 49); 

4. Activitatea zilnică în unitate (2/ art. 84 - art. 97); 

5. Ținuta militarilor (2/ art.98 - art. 105); 

6. Probleme de cazare a militarilor (2/ art. 166 - art. 185); 

7. Accesul în obiectivele militare (2/ anexa nr.3 - pct.1.1 - I.3, I.5, II); 

8. Principiile și regulile generale privind instrucția de front (3/ art.1 - art. 7); 

9. Instrucția de front a elevului/ militarului fără armă (3/ art. 8 - art. 40); 

10. Sănătatea militarilor (2/ art. 106 - art. 125); 

11. Activități festive cu specific ostășesc (2/ art. 144 - art.156, art. 162 - art. 165); 

12. Simboluri naționale: Drapelul României, Imnul național, Stema țării, Sigiliul statului; 

13. Onoruri și ceremoniale militare(5/ art.art.3 - art. 5, art. 6 - art. 7); 

14. Organizarea și desfășurarea serviciului de permanență (6/ art.1,7,8,10,12,79,84,85).  

 

Notă: 

În paranteze (boldit) este prezentat indexul bibliografic al temei și articolele de studiat.  

 

Bibliografie: 

1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.110/2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind 

organizarea și funcționarea colegiilor militare, cu modificările și completările ulterioare - Ordinul 

MApN M.30/2019 (M.110/2014 - Monitorul Oficial nr. 770 din 23.10.2014, M. 30/ 2019 - 

http://legislație.just.ro/Public/DetaliiDocument/211803). 

2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.38/2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de 

ordine interioară în unitate 

(http://www.isudobrogea.ro/wp-content/uploads/2016/11/R.G.-1-Ordin-MApN-M-38-2016-RG-1.pdf 

3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.28/2009 pentru aprobarea Regulamentului instrucției 

de front (Monitorul Oficial nr. 208 bis din 01.04.2009). 
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4. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.64/2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei 

militare (Monitorul Oficial nr. 300 bis din 03.06.2013). 

5. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.63/2013 pentru aprobarea Regulamentului onorurilor 

și ceremoniilor militare, cu modificările și completările ulterioare - Ordin MApN nr.64/2017 

(M.63/2013 - Monitorul Oficial nr. 396 din 10.07.2013, M.64/2017 Monitorul Oficial nr. 498 din 

29.07.2017). 

6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.97/2014 pentru aprobarea Regulamentului serviciului 

interior (Monitorul Oficial nr. 745 din 13,10.2014). 

 

Președintele comisiei de examen 

Director adjunct, 

Prof. Adrian ILIE 


