
              
 

 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru examenul de ocupare a postului de  
instructor avansat (şi şef comisie didactică) – Col., arma Forţe Terestre, 

specialitatea militară Instrucţie, învăţământ, studii masterale, disciplina INSTRUCŢIE 
TACTICĂ, la Cursul de Pregătire Militară 

din Centrul de Pregătire Militară la 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. Elementele fundamentale ale operațiilor forțelor terestre. 
4. Comanda și controlul, Organizarea şi funcţionarea punctului de comandă și Planificarea 

operaţiei în operațiile forțelor terestre.  
5. Acțiunile tactice ofensive, defensive, de stabilitate și intermediare. 
6. Analiza zonelor urbane. Tehnici şi proceduri de acţiune în mediu urban. 
7. Securitatea acţiunilor şi protecţia forţelor. 
8. Tactica grupei şi plutonului de infanterie: destinaţie, rol, misiune, organizare, capabilităţi şi 

limitări, principii de întrebuinţare în luptă, putere de luptă; semnificaţia termenilor specifici 
instrucţiei tactice; rapoarte specifice. 

9. Conducerea grupei şi plutonului de infanterie; procesul de elaborare a deciziei (TLP) la 
nivel grupă şi pluton. 

10.  Pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor militare cu grupa şi plutonul de infanterie: ofensiva, 
apărarea, acţiunile intermediare. 

11. Particularităţile sprijinului de luptă la nivelul plutonului de infanterie. 
12. Materializarea grafică a acţiunilor plutonului de infanterie. 
13.  Tehnici şi procedee individuale de acţiune în câmpul tactic. 
14. Proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice specifice disciplinei Instrucţie tactică; 

elaborarea obiectivelor generale şi operaţionale specifice instrucţiei. 
15. Organizarea şi desfăşurarea instrucţiei individuale. Metode de organizare a activităţii 

militarilor pe timpul instrucţiei. Mijloacele de instruire. 
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Buletin editat de D.M.R.U., Anul VI, nr. 10 (15), serie nouă, Bucureşti, 2003, secţiunea a IV-a, 
Metodologia instruirii şi evaluării, cap. 1-8. 
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Notă: Vor fi luate în considerare modificările şi completările ulterioare, pentru toate 

manualele/ordinele/instrucţiunile prevăzute în bibliografie. 
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