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Alexandru TANASIEV, lector universitar (nivelul II) 
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Forma de 
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Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

180 90 90 28 6 56 E 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Modulul Elemente de artă militară 1 este predestinat studenţilor cilului I (licenţă)  în calitate de ofiţeri pentru 

trupele din cadrul Forţelor Armate, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de 

întrebuinţare a subunităţilor de geniu şi chimice în lupta modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile 

luptei armatei, poate să aplice creator principiile teoretice a regulamentelor de luptă în practică, capabil de a 

acţiona în luptă, de a introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, 

voinţa de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, structura organizatorică, tehnica, 

armamentul şi tactica de acţiuni ale subunităţilor inamicului probabil, poate organiza şi corect să desfăşoare 

instrucţiunile tactice cu efectivul în timpul pregătirii de luptă în perioada închegării de luptă a subunităţilor, la 

aplicaţiile tactice şi în luptă. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se formează la fiecare student a 

deprinderilor practice, capacităţii de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile ce ţin de acţiunile unui 

comandant pe timpul luptei moderne de arme întrunite. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- să însuşească obiectivele de bază a elementelor de artă militară, trăsăturile specifice şi particularităţile 

acestora; 

- să cunoască  mecanismiul de organizare şi îndeplinirea misiunilor de conducere cu acţiunile subunităţilor 

în luptă; 

- să cunoască prevederile de bază ale regulamentelor de luptă, documentelor de conducere şi legislaţiei 

Republicii Moldova; 

- să fie capabil să aplice corect prevederile regulamentelor, normelor tactice la soluţionarea problemelor ce ţin 

de domeniul activităţii practice şi ştiinţifice. 

 Competenţe specifice: 

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

- cunoaşterea elementelor şi noţiunilor de bază ale luptei armate; 

- dezvoltarea capacităţii de comandant, iniţierea rolului de comandant în luptă; 

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

- argumentarea importanţei cunoaşterii materialului iniţial în vederea căpătării cunoştinţelor ulterioare pentru 

conducerea trupelor de infanterie; 

- dezvoltarea capacităţii de planificare, organizare şi comandă; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi practice în cîmp şi documental; 

- diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite intru obţinerii succesului în luptă. 



 Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- putea lupta cu blindatele inamicului; 

- putea lupta împotriva mijloacelor de atac aerian a inamicului; 

- putea îndeplini misiuni în siguranţa marşului; 

- putea acţiona în raionul de staţionare; 

- putea acţiona pe timpul pregătirii pentru luptă; 

- putea îndeplini misiuni de luptă pe timpul luptei ofensive; 

- putea acţiona în calitate de soldat-observator; 

- putea întocmi corect semnele convenţionale; 

- putea să explice abrevierile militare; 

- putea pregăti hărta şi accesorile pentru lucru; 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- putea îndeplini misiuni în siguranţa staţionării; 

- putea acţiona în lupta ofensivă în localitate; 

- putea amenaja poziţia de tragere; 

- putea acţiona pe timpul luptei de apărare; 

- putea acţiona în lupta de apărare în localitate; 

- putea acţiona în lupta de apărare în pădure; 

- putea acţiona în lupta ofensivă  în pădure; 

- putea acţiona în componenţa echipei (patrulei) de cercetare; 

- putea întocmi situaţia tactică pe harta de lucru. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Elemente de artă militară 1 este necesară studierea şi absolvirea 

cursului  iniţial. 

Teme de bază: Forţele Armate ale Republicii Moldova. Tactica – obiectul de studiu, locul şi rolul acesteia în arta 

militară. Bazele luptei moderne de arme întrunite. Procedee de acţiune a soldatului în luptă. Simbolurile şi 

termenologia militară. Harta de lucru a comandantului. Pregătirea acţiunilor militare (comanda şi 

controlul). Asigurarea acţiunilor şi protecţia forţelor. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 

Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) şi calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului (20%). 

Bibliografie selectivă: 

1. Doctrina militară a Republicii Moldova, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr.482-XIII din 

06.06.95, Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.38-39/429 din 14.07.1995. 

2. Manualul pentru luptă al grupei de infanterie, Chisinau, 2010. 

3. Manualul Instrucţiei luptătorului, Sibiu, 2001. 

4. I-4, Manualul instrucţiei infanteriştilor, Făgăraș, 2000. 

5. Manualul simbolurilor și termenologiei militare, Chişinău, 2013. 

6. Culegerea de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii naţionale şi 

apărării armate, Bucureşti, 2000. 

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

8. Guriţanu GM “Tactica generală”. Principiile de bază a luptei moderne de arme întrunite. Chişinău 1993. 

9. Guriţanu GM “Tactica generală”. Principiile de bază ale apărării unităţilor şi subunităţilor de infanterie. 

10. Guriţanu GM “Tactica generală”. Chişinău 1993. 

11. Guriţanu GM “Manual pentru sergenţi a subunităţilor de infanterie motorizată” (partea a II pregătirea tactică). 

12. Guriţanu GM “Ghid al comandantului de batalion, companie”. Chişinău 1993. 

13. Guriţanu GM “Tactica generală”. Îndrumar metodic pentru pregătirea tactică (soldat, grupă, companie). 

14. Culegeri de normative pentru pregătirea de luptă a subunităţilor de infanterie moto. Chişinău 1993. 

15. Regulamentul de luptă a trupelor de uscat. Partea I (brigadă, regiment, divizie). 

16. Soldatul în luptă (curs de prelegeri). Chişinău 2006.  
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