
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 
pentru examenul de ocupare a postului de instructor superior (şi şef comisie didactică) – 

Lt.col., arma Forţe Terestre, specialitatea militară Instrucţie, învăţământ, SM, 
disciplina COMUNICAŢII şi INFORMATICĂ,  

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. Sprijinul de comunicaţii şi informatică în operaţiile Forţelor Terestre. 
4. Descrierea şi exploatarea multiplexoarelor numerice primare MT – 441 şi MT – 315. 
5. Descrierea şi exploatarea releului numeric pe microunde MH 344 (2 MB/S). 
6. Operarea echipamentului radioreleu MH-88. 
7. Operarea comutatorului digital CD – 141. 
8. Operarea staţiei radioreleu pe unde milimetrice MH – 938. 
9. Instrucţia soldatului/ gradatului voluntar în arma comunicaţii şi informatică. 

10. Instrucţia operatorului staţiilor radio cu salt de frecvenţă în gama VHF şi a celor cu gama 
HF. 

11. Instrucţia echipajului autostaţiei radio. 
12. Instrucţia echipajului autostaţiei radioreleu numerice. 
13. Instrucţia echipajului autostaţiei radioreleu şi acces radio. 
14. Instalarea, exploatarea şi mentenanţa modulului de comunicaţii şi informatică dislocabil. 
15. Rețele de calculatoare de nivel tactic 
16. Documentele ce se întocmesc pentru conducerea sistemului de comunicaţii militare, la 

nivelul subunităţilor şi unităţilor. 
17. Cunoaşterea mijloacelor de comunicaţii militare fir, analogice şi digitale, din înzestrarea 

unităţilor din Forţele Terestre. 
18. Cunoaşterea mijloacelor de comunicaţii militare radio, analogice şi digitale, din înzestrarea 

unităţilor din Forţele Terestre. 
19. Cunoaşterea mijloacelor de comunicaţii militare radioreleu, analogice şi digitale, din 

înzestrarea unităţilor din Forţele Terestre. 
20. Metodologia de organizare şi desfăşurare a şedinţelor de învăţare a tehnicii de Comunicaţii 

militare. 
21. Proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice specifice disciplinei Comunicaţii şi 

informatică; elaborarea obiectivelor generale şi operaţionale specifice instrucţiei. 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
I. ACTE NORMATIVE ŞI PUBLICAŢII CU CARACTER GENERAL 
1. Instrucţiuni privind corpul instructorilor militari (M 58/27.05.2013). 
2. Ordin privind instruirea în Armata României în perioada 2020-2023 (SMAp-S-

67/06.08.2019). 
3. Manualul de semne convenţionale (SMG-12/14.02.2014). 

 

  



II. PUBLICAŢII SPECIFICE (REGULAMENTE, MANUALE, INSTRUCŢIUNI ETC.) 
 

1. F.T./T.-2 Manualul pentru luptă al batalionului de comunicaţii şi informatică. 
2. F.T./T.-3 Manualul pentru luptă al companiei  de comunicaţii şi informatică. 
3. F.T./T.-4 Manualul pentru luptă al plutonului de comunicaţii şi informatică. 
4. F.T.-10  Manualul sprijinului de comunicaţii şi informatică în operaţiile Forţelor Terestre. 
5. T- 4 f 2 Manual privind descrierea  şi exploatarea multiplexoarelor numerice primare MT 

– 441 şi MT – 315. 
6. T- 3 u 3 Manual privind descrierea şi exploatarea releului numeric pe microunde MH 344 

(2 MB/S). 
7. T-3 u 5 Echipamentul radioreleu MH – 88 (Manual de operare). 
8. T- 4 p 5 Comutatorul digital CD – 141. Manual de operare vol. 1. 
9. T- 3 u 4 Staţia radioreleu pe unde milimetrice MH – 938. Manual de operare. 
10. Manual pentru instrucţia gradatului (soldatului transmisionist). 
11. F.T./T.-5.1 Manualul instrucţiei soldatului/ gradatului voluntar în arma comunicaţii şi 

informatică. 
12. F.T./T.- 5.2 Manualul instrucţiei operatorului staţiilor radio cu salt de frecvenţă în gama 

VHF. 
13. F.T./T.- 5.3 Manualul instrucţiei operatorului staţiilor radio cu salt de frecvenţă în gama 

HF. 
14. C.I - 6.1 Manualul instrucţiei echipajului autostaţiei radio. 
15. C.I. – 6.2  Manualul instrucţiei echipajului autostaţiei radioreleu numerice. 
16. C.I.- 6.3 Manualul instrucţiei echipajului autostaţiei radioreleu şi acces radio. 
17. C.I.-6.6 Manual pentru instalarea, exploatarea şi mentenanţa modulului de comunicaţii şi 

informatică dislocabil. 
18. C.I.-6.7 Manualul rețelelor de calculatoare de nivel tactic. 
19. C.I.-7.1 Manualul de operare în comunicaţiile radiotelefonice militare. 
20. Programele de instrucţie individuală (PII) la disciplina Comunicaţii şi informatică. 
21. Precizări privind modul de utilizare a Programelor de Instrucţie pentru Misiuni şi a 

Programelor de Instrucţie Individuală (SMFT-407/15.10.2008). 
 

III. PUBLICAŢII SPECIFICE PEDAGOGIEI 
1. *** Managementul Resurselor Umane în Armata României (Praxiologia Educaţiei Militare), 

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. 

2. Metodica organizării şi desfăşurării instrucţiei în Forţele Terestre, Bucureşti, 2009. 
 
Notă: Vor fi luate în considerare modificările şi completările ulterioare, pentru toate 

manualele/ordinele/instrucţiunile prevăzute în bibliografie. 

 


