TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE TRECERE A SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL
MAIŞTRILOR MILITARI (SPECIALITATEA 041)
CARE SE ORGANIZEAZĂ ÎN
ŞCOALA DE APLICAŢIE PENTRU FORŢELE AERIENE „AUREL VLAICU”
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Tematica şi bibliografia
pentru susţinerea examenului de trecere a subofiţerilor în corpul maiştrilor militari
(specialitatea 041 - aeronave şi motoare de aviaţie) care se organizează în
Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”
I. Proba scrisă
-

cunoaşterea construcţiei şi funcţionării principalelor părţi componente ale aeronavelor şi
motoarelor de aviaţie, precum şi a instalaţiilor acestora;
enumerarea şi descrierea principiilor generale de mentenanţă şi argumenterea organizării
sistemului de mentenanţă;
prezentarea şi explicarea activităţilor desfăşurate de către personalul cu atribuţii pe linia
normelor de securitate şi sănătate a muncii, protecţia mediului şi A.Î.I.;
verificarea deprinderilor cognitive privind logistica în armata României, principiile şi
metodele logistice folosite de către NATO.

II.Proba practică
-

verificarea deprinderilor practice privind principalele etape în mentenanţa tehnicii de aviaţie
şi remedierea defecţiunilor apărute la aeronave.

Tematica
a. Proba scrisă:
1. Construcţia şi funcţionarea principalelor părţi componente ale aeronavelor (fuzelajul, aripa,
ampenajul orizontal, ampenajul vertical, trenul de aterizare, cabina aeronavelor, lanţurile de
comandă, suprafeţele de comandă).
2. Compunerea, construcţia şi funcţionarea instalaţiei pneumatice de la bordul aeronavelor.
3. Compunerea, construcţia şi funcţionarea instalaţiei hidraulice de la bordul aeronavelor.
4. Construcţia şi funcţionarea instalaţiei de ungere a motoarelor ce chipează aeronavele militare.
5. Construcţia şi funcţionarea instalaţiei de combustibil a motoarelor ce echipează aeronavele militare.
6. Mentenanţa tehnicii militare de aviaţie:
- organizarea şi realizarea mentenanţei tehnicii de aviaţie;
- asistenţa tehnică a aeronavelor;
- mentenanţa tehnicii de aviaţie în situaţii speciale;
- componentele logisticii trupelor – mentenanţa;
- repararea tehnicii.
7. Norme privind sănătatea şi securitatea în muncă:
- pregătirea şi instruirea personalului (instruirea introductiv-generală, instruirea la locul de
muncă, instruirea periodică, cazuri particulare de instruire);
- definirea şi clasificarea evenimentelor;
- comunicarea evenimentelor;
- bolile profesionale şi bolile legate de profesie.
8. Norme A.Î.I.:
- organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire, stingere şi apărare împotriva incendiilor
în unităţile militare (prevederi generale, organizarea activităţii şi instruirea personalului,
mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor);
- măsuri şi reguli generale de apărare împotriva incendiilor specifice Ministerului Apărării
Naţionale (căi de acces şi evacuare, focul deschis, fumatul, măsuri pentru sezonul rece).
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b. Proba practică:
1. Construcţia şi funcţionarea principalelor părţi componente ale aeronavelor, motoarelor de aviaţie
şi a instalaţiilor acestora.
2. Mentenanţa tehnicii militare de aviaţie:
- organizarea şi realizarea mentenanţei tehnicii de aviaţie;
- asistenţa tehnică a aeronavelor;
- mentenanţa tehnicii de aviaţie în situaţii speciale;
- componentele logisticii trupelor – mentenanţa;
- repararea tehnicii.
3. Norme privind sănătatea şi securitatea în muncă:
- pregătirea şi instruirea personalului (instruirea introductiv-generală, instruirea la locul de
muncă, instruirea periodică, cazuri particulare de instruire);
- definirea şi clasificarea evenimentelor;
- comunicarea evenimentelor;
- bolile profesionale şi bolile legate de profesie.
4. Norme A.Î.I.:
- organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire, stingere şi apărare împotriva incendiilor
în unităţile militare (prevederi generale, organizarea activităţii şi instruirea personalului,
mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor);
- măsuri şi reguli generale de apărare împotriva incendiilor specifice Ministerului Apărării
Naţionale (căi de acces şi evacuare, focul deschis, fumatul, măsuri pentru sezonul rece).
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