
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Modulul: Elemente de artă militară 2  

Codul cursului în planul de studii: S.04.O.134 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 

militare 

Specialitatea : 1031.3 Conducerea subunităţilor de 

comunicații și informatică 

Catedra responsabilă de curs: Comunicații și 

informatică 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

doctor în științe militare conferențiar universitar, Sergiu 

TIMERCAN, lector universitar (nivelul I) catedră artă 

militară 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

120 60 60 36 8 16 E 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina Elemente de artă militară 2 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) specialitatea conducerea cu 

subunitățile de comunicații și informatică, scopul căreia constă în însușirea de către fiecare student a bazelor 

întrebuințării în luptă a subunităților de infanterie de nivel tactic (grupă, pluton, companie, batalion) 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 comandanților de subunități de nivel tactic (grupă, 

pluton, companie, batalion) pentru desfășurarea activităților de organizare a luptei și conducerea cu acțiunile 

subunităților în cîmpul de luptă. Disciplina Elemente de artă militară 2 se desfășoară într-o consecutivitate logică cu 

următoarele discipline din Planul de învățămînt: Exloatarea tehnicii militare 1, Sisteme de comunicații și informatică 

4, Arta comunicațiilor militare 3.    

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se perfecționează deprinderile studenților 

în planificarea și organizarea acțiunilor militare ale subunităților cu rol tactic şi de conducere cu acestea pe timpul 

îndeplinirii misiunilor 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: 

- aprofundarea cunoştinţelor şi competenţelor generale domeniului artei militare; 

- perfecţionarea abilităţilor necesare analizei şi fundamentării ştiinţifice a evoluţiilor din domeniul artei militare la 

nivel tactic;  

- călirea fizică, psihologică şi morală. 

Competenţe specifice: 

- aprofundarea cunoştinţelor şi competenţelor specifice domeniului „Tactica generală”; 

- însuşirea procedurilor noi de planificare şi de conducere a acţiunilor militare la nivel tactic, în corespundere cu 

standardele occidentale; 

- dezvoltarea capacităţii de elaborare, la timp şi calitativ a documentelor de planificare şi conducere a acţiunilor 

militare la nivel tactic; 

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

- dezvoltarea deprinderilor de elaborare a deciziilor şi de conducere a subunităților de nivel tactic, la pace, criză şi 

război. 



Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- planifica și organiza acțiunile militare ale subunităților de infanterie (grupă, pluton, companie, batalion); 

- elabora documentele de luptă în rolul comandantului subunității de infanterie (grupă, pluton, companie, 

batalion); 

- conduce cu iscusință acțiunile militare ale subunităților de infanterie (grupă, pluton, companie, batalion); 

- exploata cu iscusinţă şi eficient posibilităţile de luptă ale armamentului şi tehnicii de luptă din dotare pe timpul 

îndeplinirii misiunilor de luptă; 

- stabili la timp și corect misiunile de luptă mijloacelor de foc și subunităților primite ca întărire și sprijin; 

- acționa în condiții de folosire de către inamic a armei NBC și mijloacelor incendiare, lua masuri pentru 

refacerea la timp a capacității de luptă a subunității;  

- menține subunitatea în starea înaltă în vederea luptei.    

La nivel de integrare studenţii vor: 

- implementa cunoștințele în vederea îndeplinirii funcțiilor ce le revin 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; 

- expune concepţia acţiunilor schematic, pe hartă, folosind documentele de luptă tipizate; 

- aplica şi respecta regulilor de protecţie şi siguranţă a militarilor în toate împrejurările;  

- 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 2 este necesară iniţierea în Topografia 

militară, Pregătirea de geniu, Apărarea NBC, Educație fizică militară, Elemente de artă militară 1, Fundamente ale 

științei militare, Arta comunicațiilor militare. 

Teme de bază: Grupa de infanterie în luptă. Plutonul de infanterie în luptă. Compania de infanterie în luptă. 

Batalionul de infanterie în luptă. 

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

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

3 .  Doctrina de instruire a Armatei Naţionale.  

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

an de instrucţie. 

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

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

7.  Manualul de luptă a plutonului de infanterie (provizoriu), Chişinău 2009. 

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

9 .  Manualul de luptă a batalionului de infanterie (provizoriu), Chișinău 2012. 
10.  Manualul sergentului (instrucţia tactică), Chişinău, Centrul editorial al MA, 1996. 

11 .  Atlasul semnelor convenţionale, Chişinău 2014. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 .  Manualul instrucţiei luptătorului, Sibiu 2001. 

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

23 .  F.T.-3. Manualul de tactică generală a Forțelor Terestre, București 2006. 

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

25 .  A.N.-3. Regulamentul de luptă al infanteriei şi vînătorilor de munte (batalion, companie), Bucureşti 1987.  

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

Bucureşti, Editura UNAp, 2003. 



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

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

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

apărării armate, Bucureşti, 2000. 

30 .  Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, ч. 3 (взвод, отделение, танк), Москва 2005. 

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