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Nr.crt. 1289-1291 / BIA 7 din 2022
REFERINŢE:
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr M.58. din 27.05.2013, pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari, Capitolul III, Secțiunea 1.
A. LEGISLAŢIE SPECIFICĂ ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
TEMATICĂ:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 din 05.01.2011, cu modificările şi completările
ulterioare:
- principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe
tot parcursul vieţii;
- învăţământul preuniversitar;
- structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar – dispoziţii generale;
- formele de organizare ale învăţământului preuniversitar;
- învăţământul militar preuniversitar;
- învăţământul postliceal;
- reţeaua şcolară;
- curriculumul învăţământului preuniversitar;
- personalul din învăţământul preuniversitar;
- statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar – dispoziţii generale;
- formarea iniţială şi continuă. Cariera didactică;
- învăţarea pe tot parcursul vieţii.
2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.58 din 27.05.2013, pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari:
- funcţiile pe care le ocupă instructorii militari;
- activităţi didactice normate şi complementare;
- norma didactică a instructorilor militari din instituțiile de învățământ militar preuniversitar și
instituțiile de formare profesională continuă nonuniversitară;
- criterii de selecţie pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructori militari;
- formarea continuă a instructorilor militari.
3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10.10.2016, publicat în M.O. al României,
Parte I, nr. 839 din 24 octombrie 2016, „Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea şcolilor
militare de maiştri militari şi subofiţeri”, completat cu Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr.
M 171 din 03 septembrie 2019 şi Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 164 din 11 august
2021.
- organizarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri;
- personalul şcolilor militare;
- funcţionarea şcolilor militare;
- exercitarea calității de elev.
4. Ordinul 5447/31 august 2020 al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
- consiliul clasei.
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 din 05.01.2011, cu modificările şi completările
ulterioare: art. 3, 16, 19 alin (1), 22 alin (1)-(3), 23-251, 34-37, 40, 44, 63 - 65, 88, 232, 233, 235,
236, 242, 328 - 330;
2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.58 din 27.05.2013, pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari: art. 2, 5 – 9, 11-15, 21, 25 – 31, 33.
3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10.10.2016, publicat în M.O. al României,
Parte I, nr. 839 din 24 octombrie 2016, „Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea şcolilor
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militare de maiştri militari şi subofiţeri”, completat cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M
171 din 03 septembrie 2019 şi ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 164 din 11 august
2021: art. 15-17, 19, 22, 36-40, 47, 48, 53-58, 60-74; 78-79.
4. Ordinul 5447/31 august 2020 al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. art.
57, 58, 59.
B. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
TEMATICĂ:
1. Regulamentul de ordine interioară în unitate R.G.-1/2016:
- tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României;
- atribuțiile personalului cu diferite funcții în cadrul subunității;
- activitatea zilnică în unitate;
- ţinuta militarilor;
- sănătatea militarilor;
- învoiri, permisii, concedii;
- rapoarte personale;
- activităţi festive.
2. Regulamentul serviciului interior M-20/26.01.2022:
- serviciul de permanenţă;
- serviciul de pază;
- serviciul de intervenţie.
3. Regulamentul disciplinei militare R.G.-3/2013:
- disciplina militară;
- recompense;
- abateri de la disciplina militară;
- sancţiuni disciplinare.
4. Regulamentul instrucţiei de front R.G.-5/2009:
- instrucţia de front a militarului;
- instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe jos;
- instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe autovehicule.
5. F.T. - 3, Manualul de tactică generală a forţelor terestre, Bucureşti 2020, nr. S.M.F.T. – 51 din
23.10.2020
- aspecte generale;
- funcțiile de luptă;
- elementele și principiile comenzii;
- manevra, sprijinul prin foc și sprijinul logistic;
- elementele forţei şi tipuri de forţe;
- acţiuni tactice ofensive;
- acţiuni tactice defensive.
6. F.T./I. - 5, Manualul pentru luptă al grupei de infanterie, Bucureşti 2015, nr. S.M.F.T. 8, din
19.01.2015:
- grupa de infanterie;
- ofensiva;
- apărarea;
- acţiuni intermediare;
- securitatea acţiunilor şi protecţia forţelor.
7. F.T./I. - 8, Manualul instrucţiei luptătorului – etapa instrucţiei individuale de bază, Bucureşti
2017, nr. S.M.F.T. - 2 din 04.01.2017:
- instrucţia pe linia armelor/specialităţilor;
- instrucţia tactică generală.
8. Manualul de semne convenţionale din Armata României, Bucureşti 2014, nr. SMG-12 din
14.02.2014, cu completările şi modificările ulterioare:
- cerinţe detaliate;
- specificaţii tehnice;
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- semne convenţionale specifice forţelor terestre;
- lexicon.
9. F.T.-14, Instrucţiuni privind principiile, regulile şi operaţiunile pentru tragerile cu
armamentul de infanterie, Bucureşti 2008, nr. S.M.F.T. - 94 din 24.06.2008:
- dispoziţii generale - clasificarea armamentului de infanterie;
- dispoziţii generale - rolul, descrierea şi întrebuinţarea muniţiei pentru armamentul de infanterie;
- dispoziţii generale - substanţele explozive
- noţiuni de balistică
- ochirea şi aparatele de ochire
- împrăştierea loviturilor
- fundamentarea regulilor de tragere cu armamentul de infanterie.
10. Ghidul liderului de structură militară mică din Forţele Terestre, Piteşti, nr. S.M.F.T. – 21 din
27.05.2010
BIBLIOGRAFIE:
1. R.G.-1/2016 – „Regulamentul de ordine interioară în unitate”, aprobat prin Ordinul ministrului
apărării naţionale – nr. M 38 din 15.03.2016:
Cap. I – Dispoziţii generale: pag. 7;
Cap. II – Tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României: pag.8-16;
Cap. II – Conducerea unităților militare pe timp de pace: pag. 32-33, 34-35;
Cap. IV – Activitatea zilnică în unitate: pag. 36-40;
Cap. V – Ţinuta militarilor: pag. 41-42;
Cap. VI – Sănătatea militarilor: pag. 43-46;
Cap. VII – Învoiri, permisii, concedii: pag. 47-49;
Cap. VIII – Rapoarte personale: pag. 50-51;
Cap. IX – Activităţi festive: pag. 52-57;
Anexa nr. 3- Accesul în unitatea militară şi primirea vizitatorilor;
Anexa nr. 9 – Permisiile militarilor şi întreruperea concediului de odihnă.
2. M-20/26.01.2022 – „Regulamentul serviciului interior”
Cap. I – Dispoziţii generale: pag. 2-3;
Cap. II – Organizarea serviciului interior: pag. 3-26;
Cap. III – Serviciul de permanenţă; pag. 32-40;
Cap. IV – Serviciul de pază: pag. 40-69;
Cap. V - Serviciul de intervenţie: pag. 71-75.
3. R.G.-3/2013 - „Regulamentul disciplinei militare”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M.64 din 10.06.2013, cu modificările şi completările ulterioare:
Cap. I - Dispoziţii generale: pag. 7-16;
Cap. II - Recompense: pag. 16-20;
Cap. III - Abateri de la disciplina militară: pag. 21-23;
Cap. IV - Sancţiuni disciplinare: pag. 23-33.
4. R.G.-5/2009 - „Regulamentul instrucţiei de front”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M-28 din 11.03.2009, cu modificările şi completările ulterioare:
Cap. I - Dispoziţii generale: pag. 7- 10;
Cap. II - Instrucţia de front a militarului: pag. 11- 67;
Cap. IV - Instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe jos: pag.90117;
Cap. V - Instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe autovehicule:
pag.118-125;
Anexa nr. 1 - Glosar: pag. 139-141;
Anexa nr. 2 - Echipamentul pentru instrucţie al militarilor: pag. 142-146;
Anexa nr. 3 - Semnale pentru conducerea militarilor şi subunităţilor care acţionează pe jos: pag.
147-155;
Anexa nr. 4 - Semnale pentru conducerea militarilor şi subunităţilor care acţionează pe
autovehicule: pag. 156-160.
5. F.T. - 3, Manualul de tactică generală a forţelor terestre, Bucureşti 2020, nr. S.M.F.T. – 51 din
23.10.2020
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Cap. I – art. 0125, 0127;
Cap. II – art. 0237, 0245, 0277 - 0278, 0282 – 0284, 02107;
Cap. III – art. 0304 - 0312;
Cap. IV – art. 0401 - 0404, 0420;
Cap. V – art. 0502 - 0505, 0508, 0525 - 0527.
6. F.T./I. – 5, Manualul pentru luptă al grupei de infanterie, Bucureşti 2015, nr. S.M.F.T. – 8 din
19.01.2015:
Cap. I, Secţiunea 1-5 - Destinaţia, rolul şi misiunile grupei de infanterie; organizarea grupei de
infanterie; capabilităţi şi limitări ale grupei de infanterie; principii de întrebuinţare în luptă; puterea de
luptă;
Cap. II, Secţiunea 1-3 - Conducerea grupei; luarea deciziei tactice;
Cap. III, Secţiunea 1-6 - Ofensiva; pregătirea şi executarea acţiunilor tactice ofensive; procedee
de trecere la ofensivă; tipuri de acţiuni cu caracter ofensiv; forme de manevră în ofensivă; particularităţi
ale acţiunilor tactice ofensive în medii specifice;
Cap. IV, Secţiunea 1-6 - Apărarea; pregătirea şi executarea acţiunilor tactice defensive;
procedee de trecere la apărare; tipuri de acţiuni cu caracter defensiv; forme de manevră din cadrul
acţiunilor tactice defensive; particularităţi ale acţiunilor tactice defensive în medii specifice;
Cap. V, Secţiunea 1-9 - Acţiuni intermediare;
Cap. VII, Secţiunea 1-13 - Securitatea acţiunilor şi protecţia forţelor.
7. F.T./I. - 8, Manualul instrucţiei luptătorului – etapa instrucţiei individuale de bază,
Bucureşti 2017, nr. S.M.F.T. -21 din 04.01.2017:
Cap. V - Instrucţia pe linia armelor/specialităţilor:
Secţiunea 1 Instrucţia genistică (V-1 la V-4, V-7 la V-15) - Folosirea uneltelor genistice;
Alegerea, ocuparea, amenajarea şi mascarea locaşului de tragere; Ascunderea, adăpostirea şi mascarea
în câmpul tactic;
Secţiunea a 2-a Instrucţia EOD (V-25, V-29, V-30 la V-31, V-35 la V-36) - Cunoaşterea
muniţiilor neexplodate/ UXO; Cunoaşterea muniţiilor neexplodate/ UXO; Cunoaşterea minelor
antiblindate şi măsuri de siguranţă în lucrul cu acestea; Modul de acțiune în cazul unui atac cu
dispozitiv exploziv improvizat;
Secţiunea a 3-a Instrucţia de comunicaţii şi informatică (V-46 la V-48) - Transmiterea unui
mesaj radio prin utilizarea alfabetului internaţional;
Secţiunea a 4-a Instrucţia pentru apărare împotriva armelor de distrugere în masă, chimică,
biologică, radiologică, nucleară/ ADMCBRN (V-67 la V-83) - Utilizarea şi întreţinerea echipamentelor
de protecţie individuală; Identificarea semnelor şi semnalelor de avertizare şi alarmare, indicii de
descoperire a atacului CBRN/emisii altele decât atacul; Reacţia la atacul nuclear, chimic şi biologic;
Cap. VII Instrucţia tactică generală: (VII-1 la V-72) - Tehnici individuale de echipare şi
mascare a luptătorului în câmpul tactic; Tehnici individuale de deplasare a luptătorului în câmpul
tactic; Tehnici individuale de navigaţie terestră a luptătorului în câmpul tactic; Tehnici individuale de
observare a câmpului de luptă şi de raportare a acestora de către luptător; Tehnici individuale de
executare a focului de către luptător în câmpul tactic; Tehnici individuale de acţiune / reacţie a
luptătorului la contactul cu inamicul în câmpul tactic; Tehnici individuale de supravieţuire în condiţii
de izolare temporară în câmpul tactic.
8. Manualul de semne convenţionale din Armata României, Bucureşti 2014, nr. SMG-12 din
14.02.2014, cu completările şi modificările ulterioare (S.M.AP.-54/2018):
Cap. I, Secţiunea 1-3 - Cerinţe detaliate; specificaţii tehnice;
Cap. III, Secţiunea 1-4 - Semne convenţionale specifice forţelor terestre; semne convenţionale
pentru unităţi, indivizi şi organizaţii/ structuri din domeniul terestru; semne convenţionale pentru
armamentul, tehnica de luptă şi echipamentele din domeniul terestru; semne convenţionale pentru
elementele de infrastructură din domeniul terestru;
Anexa nr. 2 - Lexicon.
9. F.T.-14, Instrucţiuni privind principiile, regulile şi operaţiunile pentru tragerile cu
arma mentul de infanterie, Bucureşti 2008, nr. S.M.F.T. - 94 din 24.06.2008:
Cap. I, Secţiunea 1- Clasificarea armamentului de infanterie;
Cap. I, Secţiunea a 6-a - Rolul, descrierea şi întrebuinţarea muniţiei pentru armamentul de infanterie;
Cap. I, Secţiunea a 7-a - Substanţele explozive;
Cap. II - Noţiuni de balistică;
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Cap. III - Ochirea şi aparatele de ochire;
Cap. IV - Împrăştierea loviturilor;
Cap. VIII - Fundamentarea regulilor de tragere cu armamentul de infanterie.
10. Ghidul liderului de structură militară mică din Forţele Terestre Piteşti, nr. S.M.F.T. –
21 din 27.05.2010
CAPITOLUL III Leadership
- generalităţi privind leadershipul, principiile şi caracteristicile liderului militar, liderul
militar, leadershipul la nivel grupă/similare.
C. PREGĂTIRE DIN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI, METODICII ŞI
PRAXIOLOGIEI MILITARE
TEMATICA:
1. Praxiologia educaţiei militare:
- deprinderile – componente automatizate ale activităţii;
- etapele formării deprinderilor;
- reguli metodice în formarea deprinderilor;
- obiectivele pregătirii militare a elevilor şi studenţilor - obiective instructiv-educative;
- funcţiile obiectivelor didactice;
- clasificarea obiectivelor didactice;
- sistemul metodelor didactice în învăţământul militar – expunerea, conversația,
demonstrația, metoda problematizării, simularea, jocul de rol, exersarea și
antrenamentul;
- forme de organizare a procesului de învățământ – lecția, seminarul, studiul individual,
ședința practică, exercițiul și aplicația tactică de specialitate, stagiul și practica la
comandă;
- proiectarea pedagogică a activităţii didactice;
- instructajul metodic.
BIBLIOGRAFIE:
1. Praxiologia educaţiei militare – Manual pentru cadrele didactice şi comandanţii de
subunităţi din instituţiile militare de învăţământ, editat în Buletinul Managementului Resurselor
Umane în Armata României nr.10, Bucureşti – 2003, secţiunea a II – a, cap.7, secţiunea a IV – a,
cap.2, 3, 5, 6, 7.
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