
          
 
 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 
pentru examenul de ocupare a postului de instructor avansat (şi şef comisie didactică) – Col., 

arma Forţe Terestre, specialitatea militară Instrucţie, învăţământ, 
SM, disciplina ITAI, 

la Cursul de Pregătire Militară din structura academică şi de formare continuă 
 
 

TEMATICA 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Corpului instructorilor militari. 
2. Scopul, obiectivele, principiile şi componentele instruirii; locul şi rolul învăţământului 

militar în ansamblul instruirii. 
3. Elemente de balistică interioară şi exterioară. 
4. Împrăştierea loviturilor; probabilitatea de lovire a ţintei şi dependenţa sa de diferite cauze. 
5. Fundamentarea regulilor de tragere cu armamentul de infanterie; operaţiuni pentru tragere 

cu armamentul de infanterie. 
6. Reguli şi măsuri de siguranţă pe timpul executării şedinţelor individuale de tragere şi 

aruncării grenadelor de mână. 
7. Reguli privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor individuale de tragere. 
8. Pregătirea şi executarea şedinţelor individuale de tragere cu armamentul de infanterie. 
9. Cunoaşterea întrebuinţarea şi întreţinerea armamentului individual de infanterie şi a 

muniţiilor aferente: 
- pistolul (cal. 7,62 mm.; cal. 7,65 mm.); 
- pistolul mitralieră cal. 7,62 mm Md. 1963; 
- puşca mitralieră cal. 7,62 mm Md. 1964; 
- mitraliera cal. 7,62 mm Md. 1966; 
- puşca cu lunetă cal. 7,62 mm; 
- aruncătorul de grenade antitanc AG-7; 
- aruncătorul de grenade AG-40; 
- grenadele de mână de război (ofensive, defensive); 
10. Cunoaşterea, întrebuinţarea, întreţinerea armamentului greu de I. (Ar. 82 mm şi A.G.-9); 
11. Proiectarea activităţii didactice specifice disciplinei ITAI; elaborarea obiectivelor generale 

şi operaţionale specifice instrucţiei. 
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