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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Modulul Elemente de artă militară 2 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 conduce şi  a dirija cu acţiunile grupei (plutonului) 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, care ştie principiile de 

organizare şi ducere a luptei cu grupa (plutonul) de infanterie motorizată, 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: 

- organizarea plutonului de infanterie moto şi de tancuri din armatele străine; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea, organizarea şi conducerea luptei; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea şi organizarea acţiunilor grupei în cercetare; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea şi organizarea acţiunilor grupei în deplasare; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea şi organizarea acţiunilor grupei în staţionare; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea şi organizarea acţiunilor grupei în lupta de 

apărare. 

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

- cunoaşterea elementelor şi obligaţiunilor de acţiune a comandantuluid e grupă; 

- 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: 

- aplica în practică procedurile de planificare a acţiunilor; 

- aplica în practică procedurile de organizare a acţiunilor; 

- conduce cu acţiunile grupei în echipa (patrula) de cercetare. 

- înţeleage procesul de conducere a acţiunilor în cercetare; 

- înţeleage misiunile şi activităţile grupei infanterie în ambuscada de cercetare; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în cercetare; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie la deplasarea prin marş; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în staţionare; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în lupta de apărare; 

- elabora documente de luptă. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- înţeleage procesul de planificare a acţiunilor; 

- înţeleage procesul de organizare a acţiunilor; 

- să explice acţiunile echipelor din componenţa grupei. 

- conduce cu acţiunile grupei în marş; 

- conduce cu acţiunile grupei în siguranţa marşului; 

- conduce cu acţiunile grupei în staţionare; 

- conduce cu acţiunile grupei în siguranţa staţionării; 

- aplica în practică procedurile de planificare a acţiunilor; 

- conduce cu acţiunile grupei în lupta de apărare; 

- şti particulatităţile pregătirii luptei de apărare în medii specifice. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Elemente de artă militară 2 este necesară cunoaşterea 

cursului Elemente de artă militară 1. 

Teme de bază: Grupa de infanterie în cercetare. Grupa de infanterie în marş şi siguranţa marşului. Grupa 

de infanterie în staţionare şi siguranţa staţionării. Grupa de infanterie în lupta de apărare. Grupa de 

infanterie în marş şi siguranţa marşului. Grupa de infanterie în staţionare şi siguranţa staţionării. Grupa de 

infanterie în lupta de apărare. Grupa de infanterie în cercetare. Grupa de infanterie în marş şi siguranţa 

marşului. Grupa de infanterie în staţionare şi siguranţa staţionării. Grupa de infanterie în lupta de apărare. 

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 de instruire a Armatei Naţionale, Chisinau, 2009. 

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

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

4. Atlasului semnelor convenţionale, Ediţia a 2-a, Chişinău, 2014. 

5. Culegerea de termeni şi noţiuni din domeniul militar, Chişinău, 2016. 

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