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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina Conducerea subunităților pe timp de pace este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) specialitatea 

infanterie, scopul căreia constă în formarea competențelor necesare studenților în problemele legate de executarea 

obligațiunilor funcționale în procesul activității cotidiene a trupelor. La finele cursului studenţii vor acumula 

cunoștințe teoretice și deprinderi necesare comandanților de subunități pentru conducerea nemijlocită cu subunitatea 

în activitatea cotidiană. Disciplina Conducerea subunităților pe timp de pace se desfășoară într-o consecutivitate 

logică cu următoarele discipline din Planul de învățămînt: Exploatarea tehnicii militare 2, Elemente de artă militară  

6, Sisteme de armament de infanterie 6, Educație fizică militară 6.    

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se elaborează documentele privind 

perfecționarea capacității de luptă a subunității, planificarea, executarea și evaluarea instuirii plutonului, primirea 

funcției de către comandantul de pluton. Consolidarea și aprofundarea cunoștințelor studenților, obținute pe timpul 

cursurilor și lecțiilor practice, a deprinderilor de a lucra cu bibliografia, a se pregăti pentru lecțiile viitoare, evaluări 

și examen se desfășoară pe timpul pregătirii individuale. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- aprofundarea cunoştinţelor şi competenţelor generale domeniului științei militare; 

- perfecţionarea abilităţilor de analiză multidimensională a organizării și realizării misiunilor privind menținerea 

permanentă și perfecționarea capacității de luptă, instruirea și educarea personalului, asigurarea condițiilor de 

trai, viață și odihnă a subordonaților, organizarea serviciului trupe și menținerea disciplinei militare în 

subunitate;  

- dezvoltarea problematicii specifice managementului organizațional și instruirii subunității. 

Competenţe specifice: 

- aprofundarea cunoştinţelor şi competenţelor specifice domeniului „Conducere militară”; 

- însuşirea cunoştinţelor şi formarea competenţelor manageriale necesare în procesul de instruire a subunității; 

- dezvoltarea capacităţii de elaborare, la timp şi calitativ a documentelor de planificare, executare și evidență a 

capacității de luptă, instruire a subunității; 

- formarea şi dezvoltarea capacităţii de realizare şi folosire eficientă a logisticii; 

- dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii de a planifica şi organiza activitatea cotidiană a plutonului, ca sistem 

funcţional, în cadrul unui sistem militar; 

- formarea şi perfecţionarea deprinderilor necesare pentru desfășurarea activităţilor de comandă, coordonare şi 

control a funcţiilor şi proceselor specifice organizaţiilor militare. 



Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- elabora orarul lecțiilor a companiei; 

- întocmi registrul de evidență a pregătirii de luptă a plutonului; 

- realiza pregătirea și desfășura ședințele privind instrucția subunității;   

- elabora documentele privind ridicarea graduală a capacității de luptă a subunității; 

- elabora documentele privind planificarea și evidența serviciului trupe în subunitate; 

- realiza primirea corectă a funcției și întocmi documentele de primire a funcției.      

La nivel de integrare studenţii vor: 

- implementa cunoștințele în vederea îndeplinirii funcției de comandant de pluton în structurile militare ale 

Armatei Naționale ale Republicii Moldova; 

- realiza coeziunea subunității (plutonului) - unitatea de gîndire şi în acţiune; 

- eficientiza/optimiza fluxul informaţional şi sistemul de relaţii în cadrul plutonului şi în afara acestuia, pe 

verticală şi orizontală; 

- organiza eficient activitatea personală și a subordonaților în activitatea cotidiană a subunității; 

- menține și perfecționa capacitatea de luptă a subunității; 

- instrui și educa personalul subunității; 

- organiza serviciul trupe în subunitate; 

- menține disciplina militară în subunitate; 

- conduce nemijlocit cu subunitatea în activitatea cotidiană; 

- aplica şi respecta regulile de protecţie şi siguranţă a militarilor în toate împrejurările. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Conducerea subunităților pe timp de pace este necesară iniţierea în 

Educație militară generală, Fundamente ale științei militare, Elemente de artă militară, Sisteme de armament de 

infanterie, Bazele managementului, Psihologie şi pedagogie militară, Pregătirea de geniu, Apărarea NBC, Educaţie 

fizică militară, Exploatarea tehnicii militare.  

Teme de bază: Conducerea. Organizarea regimului secret în unităţile militare. Planificarea capacităţii  de luptă şi 

mobilizare a unităţilor militare. Planificarea şi organizarea instrucţiei. Planificarea şi organizarea serviciului trupe în 

subunitate. Principiile de bază a organizării gospodăriei companiei. Primirea funcţiei de către comandantul de 

subunitate. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, seminare, lucrări individuale, consultaţii, lecţii practice. 

Strategii de evaluare: Evaluarea nivelului de cunoştinţe, acumulate de studenţi în cadrul cursului, a gradului de 

accesibilitate şi actualitate a conţinutului cursului, se va face în două etape: evaluarea curentă (testarea la sfârşitul 

temei) şi evaluarea finală (examen). Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (60 %). 

Bibliografie selectivă: 

1.  Legea RM Nr. din 27.11.2008cu privire la secretul de stat. 
2.  Legea RM Nr.1192 din  04.07.2002 privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea. 

3 .  Legea RM Nr.345 din  25.07.2003 cu privire la apărarea naţională. 

4 .  Legea RM Nr.1244 din  18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate. 

5 .  Legea RM Nr. 212-XV din 24.06.2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război. 

6 .  Legea RM Nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. 

7 .  Legea RM Nr. 1384-XV din 11 octombrie 2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii 

în interes public. 

8 .  HG nr.1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret  în 

cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice. 

9 .  Regulamentul Serviciului Interior al Forțelor Armate ale Republicii Moldova. 

10 .  Regulamentul Serviciului  de Garnizoană  şi  Serviciului  de  Gardă al  Forţelor  Armate  ale  Republicii  

Moldova. 

11 .  Doctrina pentru operații întrunite ale Forțelor Armate, Chișinău, 2013. 

12 .  Doctrina logistică a Armatei Naţionale a Republicii Moldova, Chișinău, 2013. 

13 .  Doctrina de instruire a Armatei Naționale. 

14 .  Indicaţii organizator-metodice ale şefului Marelui Stat Major cu privire la instruirea trupelor pentru 

următorul an de instrucţie. 

15 .  Programa instruirii batalionului de infanterie (motorizat/mecanizat), Chișinău 2014. 

16 .  Activitatea comandantului și statului major al unității privind conduceerea serviciului trupe, Chișinău, 

Marele Stat Major al Armatei Naționale, 2000. 

17 .  Metodica analizei și facerii bilanțurilor stării serviciului trupe în unități și subunități, Chișinău, Editura 

Centrul topografic militar, 2006. 

18 .  Îndrumar metodic privind organizarea serviciului interior și ordinii interioare în parcurile marilor unități, 

unităților militare ale Armatei Naționale și instituțiilor Ministerului Apărării, Chișinău, Marele Stat Major al Armatei 

Naționale, 2006. 



19.  Regulamentul cu privire la activitatea economico-gospodărească în marile unităţi, unităţi militare ale 

armatei naţionale şi instituţii din subordinea ministerului apărării. 

20 .  Regulamentul cu   privire  la  evidenţa  armamentului,  tehnicii  şi  altor  bunuri materiale în unităţile 

militare ale Armatei Naţionale şi instituţiile Ministerului Apărării. 

21 .  Regulamentul cu privire  la securitatea fizică şi managementul stocurilor de armament şi muniţii 

convenţionale în Armata Națională.    

22 .  Ghidul carierei militare a subofiţerilor şi ofiţerilor din Armata Naţională. 

23 .  Ghidul carierei militare a sergenţilor din Armata Naţională. 

24 .  Manualul de luptă a plutonului de infanterie (provizoriu), Chișinău 2009. 

25 .  Manualul de luptă a companiei de infanterie (provizoriu), Chișinău 2010. 

26 .  Manualul de luptă a batalionului de infanterie (provizoriu), Chișinău 2012. 

27 .  Culegeri de termeni și noțiuni din domeniul militar, Chișinău 2016. 

28 .  Lexicon militar, Chișinău, Editura Saka, 1994. 

29 .  Îndrumarul plutonierului de companie. 

30 .  Dr. Petre DUȚU. Leadership şi management în armată, București, Editura UNAp, 2008. 

31 .  Management militar, București, Editura AÎSM, 2002. 

32 .  Reducerea duratei ciclului conducerii acţiunii militare întrunite, Editura Militară, Bucureşti, 2002. 

33 .  Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniul politicii militare, securităţii naţionale 

şi apărării armate, București, 2000. 

34 .  F.T./I.-2. Manualul pentru luptă al batalionului de infanterie, București 2005. 

35 .  F.T./I.-3. Manualul pentru luptă al companiei de infanterie, Făgăraș 2006. 

36 .  F.T./I.-4. Manualul pentru luptă al plutonului de infanterie, Făgăraș 2006. 

37 .  А. К. УСОВ. Управление подразделениями в мирное время (учебно-методическое пособие для 

курсантов), Минск 2011. 

38 .  В. А. КОПЫЛОВ [и др.]. Управление подразделениями в мирное время (учебник), Красноярск 

2015.  

39 .  Управление подразделениями в мирное время (учебное пособие), Издательство ОмГТУ, Омск 

2010. 
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