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OBIECTIVE PENTRU FORMAREA 
MAISTRULUI MILITAR: 

 
a) GENERALE: 
1. Formarea competențelor de bază, ca specialist în arma comunicații și informatică, specialitățile militare tehnică 
de comunicații, operare și mentenanță echipamente informatice, administrare sisteme/ rețele de comunicații/ 
informatică, administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică, necesare operării și mentenanței 
tehnicii și echipamentelor de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică. 
2. Formarea deprinderilor de luptător, cu rezistență fizică și psihică sporite pentru realizarea performanțelor 
solicitate de profesia militară, precum și a capacităților de a îndeplini misiuni în condițiile mediului de securitate 
actual. 
3. Utilizarea cunoștințelor teoretice și formarea deprinderilor de leadership necesare conducerii în luptă a grupurilor 
umane și structurilor militare mici: echipă, echipaj, post de luptă, grup, grupă etc. 
4. Formarea competențelor pentru calificarea profesională maistru telecomunicații, echivalente cu cele ale 
absolvenților școlilor postliceale tehnice specifice domeniului din sistemul național de învățământ preuniversitar. 
5. Însușirea cunoștințelor privind organizarea sistemului logistic din Ministerul Apărării Naționale și a sistemului de 
mentenanță specific, de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică. 
6. Însușirea cunoștințelor teoretice și formarea deprinderilor practice necesare exploatării și operării tehnicii și 
echipamentelor de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică. 
7. Dezvoltarea flexibilității și a capacității de adaptare la schimbările tehnologice și organizaționale din sistemul 
militar, concomitent cu consolidarea deprinderilor comportamentale civice, morale și etice. 
8. Dezvoltarea abilităților lingvistice la limba engleză nivelul 1.1.1.1. conform STANAG 6001 sau nivel A2+, conform 
Cadrului European Comun de Referință (CEF - Common European Framework) pentru competențele generale și 
specifice, cu însușirea terminologiei specifice specialităților militare și pentru utilizarea mijloacelor informatice. 
9. Formarea și dezvoltarea deprinderilor de autoinstruire și autoperfecționare. 
 
b) SPECIFICE: 
Comunicații și informatică / Tehnică de comunicații; 
1. Formarea inițială ca specialist militar în specialitatea tehnică de comunicații. 
2. Formarea deprinderilor de bază pentru exploatarea, operarea și mentenanța echipamentelor și tehnicii din 
domeniile tehnologia informației și apărare cibernetică. 
3. Formarea deprinderilor de bază privind întrebuințarea în acțiuni militare a tehnicii și echipamentelor de 
comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și conducerea microstructurilor de nivel echipaj/ grupă/ 
similare. 
 
Comunicații și informatică / Operare și mentenanță echipamente de comunicații; 
1.Formarea inițială ca specialist militar în specialitatea operare și mentenanță echipamente de comunicații. 
2.Formarea deprinderilor de bază pentru exploatarea, operarea și mentenanța echipamentelor și tehnicii din 
domeniile tehnologia informației și apărare cibernetică. 
3.Formarea deprinderilor de bază privind întrebuințarea în acțiuni militare a tehnicii și echipamentelor de 
comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și conducerea microstructurilor de nivel 
echipaj/grupă/similare. 
 
Comunicații și informatică / Operare și mentenanță echipamente informatice; 
1. Formarea inițială ca specialist militar în specialitatea operare și mentenanță echipamente informatice. 
2. Formarea deprinderilor de bază pentru exploatarea, operarea și mentenanța echipamentelor și tehnicii din 
domeniile comunicații și apărare cibernetică. 
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3. Formarea deprinderilor de bază privind întrebuințarea în acțiuni militare a tehnicii și echipamentelor de 
comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și conducerea microstructurilor de nivel 
echipaj/grupă/similare. 
 
Comunicații și informatică / Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică; 
1. Formarea inițială ca specialist militar în specialitatea administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică. 
2. Formarea deprinderilor de bază pentru exploatarea, operarea și mentenanța echipamentelor și tehnicii din 
domeniile comunicații și apărare cibernetică. 
3. Formarea deprinderilor de bază privind întrebuințarea în acțiuni militare a tehnicii și echipamentelor de 
comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și conducerea microstructurilor de nivel 
echipaj/grupă/similare. 
 
Comunicații și informatică / Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică; 
1. Formarea inițială ca specialist militar în specialitatea administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ 
informatică. 
2. Formarea deprinderilor de bază pentru exploatarea, operarea și mentenanța echipamentelor și tehnicii de 
comunicații. 
3.Formarea deprinderilor de bază privind întrebuințarea în acțiuni militare a tehnicii și echipamentelor de 
comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și conducerea microstructurilor de nivel echipaj/ grupă/ 
similare. 
 
  


