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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Modulul Elemente de artă militară 1 este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) specialitatea conducerea cu 

subunitățile de comunicații și informatică, scopul căruia constă în pregătirea fiecărui student ca luptător pentru 

îndeplinirea cu succes a misiunilor de luptă în situaţia complexă a luptei moderne de arme întrunite. La finele 

cursului studenţii vor dobândi deprinderile practice necesare privind acţiunile tactice ale luptătorului în cîmpul de 

luptă. Modulul Elemente de artă militară 1 se desfășoară într-o consecutivitate logică cu următoarele discipline din 

Planul de învățămînt: Topografie militară, Modulul Servicii sprijin de luptă 1.    

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se însușesc practic tipurile de 

armament şi tehnică militară, procedeele de acțiune a luptătorului pe cîmpul de luptă și se perfecționează 

deprinderile practice ale studenților privind acţiunile tactice ale luptătorului în cîmpul de luptă modern. 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: 

- însușirea actelor legislative și normative în domeniul apărării; 

- cunoașterea destinaţiei, misiunilor şi structurii organizatorice a Armatei Naţionale a Republicii Moldova; 

- formarea deprinderilor pentru folosirea echipamentelor militare individuale şi acţiunea în cîmpul tactic;  

- călirea fizică, psihologică şi morală. 

Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu; 

- cunoaşterea şi aplicarea legilor și principiilor luptei armate în activităţi de studiu şi practice; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permite luptătorului 

să se adapteze operativ la schimbările în cîmpul de luptă; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul artei militare; 

- dezvoltarea capacităţii pentru executarea sarcinilor şi misiunilor stipulate în planurile operaţionale de 

întrebuinţare a forţelor; 

- identificarea aptitudinilor şi calităţilor individuale ale individului pentru a le putea fi valorificate pe 

parcursul serviciului militar, precum şi a potenţialului acestuia de a-şi îndeplini rolul în cadrul echipei. 



Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- acţiona cu fermitate şi dăruire în apărare şi cu îndrăzneală şi hotărâre în ofensivă; 

- executa continuu observarea şi ascultarea pe câmpul de luptă, să descopere la timp inamicul; 

- nimici cu focul armamentului din dotare inamicul, blindatele acestuia şi ţintele aeriene care zboară la mică 

înălţime;  

- acţiona atât în cadrul subunităţii cât şi izolat, folosind cele mai adecvate procedee de luptă şi toate mijloacele la 

dispoziţie; 

- folosi cu pricepere terenul şi mijloacele individuale de protecţie, să amenajeze în barem lucrările genistice 

individuale; 

- aplica tehnicile de trecere prin baraje, porţiuni de teren contaminat, incendiat sau cu distrugeri masive sau peste 

diferite obstacole; 

- îndeplini în barem normativele la pregătirea tactică, apărarea NBC, pregătirea geniu, pregătirea de cercetare 

specifice acţiunilor luptătorului în cîmpul de luptă. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- implementa cunoștințele în vederea mânuirii profesionale a armamentului din dotare; 

- implementa procedurile de acţiune pentru îndeplinirea individuală sau în componenţa grupei (echipei) a 

misiunilor conform destinaţiei; 

- expune concepţia unor acțiuni tactice de bază schematic, pe documente de luptă, folosind semnele 

convenționale și tactice; 

- executa misiuni de luptă în condiţiile specifice perioadei iniţiale acţiunilor militare: acţiunilor cu flancuri 

neacoperite, acţiunilor de întîrziere pe aliniamente intermediare, ieşirii din luptă şi din încercuire, apărării 

obiectivelor şi porţiunilor de teren importante, desfăşurării contraatacurilor, schimbului eforturilor de pe o 

direcţie pe alta şi consolidării aliniamentelor cucerite; 

- dezvolta rezistenţa fizică şi psihică necesare îndeplinirii atribuţiilor militare în diferite condiţii de acţiuni pe 

timp îndelungat. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Elemente de artă militară 1 este necesară iniţierea în Topografia 

militară, Pregătirea de geniu, Apărarea NBC, Educație fizică militară. 

Teme de bază: Forţele Armate ale Republicii Moldova. Tactica – parte componentă a artei militare. Bazele 

acţiunilor de luptă. Soldatul în luptă. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, 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.345 din  25.07.2003 cu privire la apărarea naţională. 

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

3 .  Legea RM Nr. 212-XV din 24.06.2004 „Privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război”. 

4 .  Doctrina de instruire a Armatei Naţionale.  

5 .  Doctrina pentru operaţii întrunite ale Forţelor Armate, Chişinău 2013. 

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

următorul an de instrucţie.   

7.  Manualul de luptă a grupei de infanterie, Chişinău 2010. 

8 .  Manualul de luptă a plutonului de infanterie (provizoriu), Chişinău 2009. 
9.  Manualul sergentului (instrucţia tactică), Chişinău, Centrul editorial al MA, 1996. 

10 .  Atlasul semnelor convenţionale, Chişinău 2014. 

11 .  Culegere de termeni şi noţiuni din domeniul militar, Chişinău 2016. 

12 .  Regulamentul de luptă al trupelor de uscat. Provizoriu. Partea III (grupă, pluton), Chişinău 2006. 

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

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

15 .  F.T./Tc. – 3. Manualul pentru luptă al companiei de tancuri, Piteşti 2005. 

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

17 .  F.T./Tc.-4. Manualul pentru luptă al echipajului şi plutonului de tancuri, Piteşti 2006. 

18 .  Manualul grupei de infanterie, Provizoriu, Bucureşti 2001. 

19 .  Manualul pentru luptă al grupei de cercetare, Provizoriu, Bucureşti 2002. 

20 .  Manualul instrucţiei luptătorului, Sibiu 2001. 

21 .  I-4. Manualul instrucţiei infanteriştilor, Făgăraş 2000. 

22 .  A.N.-4. Regulamentul de luptă al infanteriei şi vînătorilor de munte (pluton, grupă, soldat), Bucureşti 1989. 

23 .  General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA. Principii ale războiului şi luptei armate. Realităţi şi 

tendinţe, Bucureşti, Editura UNAp, 2003. 



24.  Dr. Grigore ALEXANDRESCU. Perspective în lupta armată, Bucureşti, Editura UNAp., 2006. 

25 .  Lexicon militar, Chişinău, Editura Saka, 1994. 

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

apărării armate, Bucureşti, 2000. 

27 .  Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, ч. 3 (взвод, отделение, танк), Москва 

2005. 

28 .  Мотострелковый (танковый) взвод в бою, Москва 1989.   
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