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Codul cursului în planul de studii: U.02.A.017 

Nivelul calificării ISCED: 6 
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conducerea subunităților de artilerie, 
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Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi  
Forma de 
evaluare 

 
Număr de 

credite total contact 
direct 

studiu 
individual 

curs seminar laborator 

60 30 30 12 18 - E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Istoria militară a Moldovei este predestinat studenţilor ciclului I (universitar, 3 ani),  cu 

scopul familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru înţelegerea că 
învăţământul militar are aspect global. Aspectul formativ al disciplinei se realizează prin însuşirea şi conştientizarea 
valorilor naţionale în domeniul dezvoltării artei militare: dragostea faţă de ţară şi popor; faţă de pământul 
strămoşesc; simţul datoriei faţă de Patrie; toleranţa faţă de diferenţele etnice şi culturale. Obiectivul major al 
cursului este de a educa militari devotaţi naţiunii, ataşaţi valorilor naţionale şi deschişi către apărarea valorilor 
general-umane.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La seminare se analizează exemple importante, care 
duc la înţelegerea mai profundă a materialului teoretic. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale 

istoriei militare sau din surse adiacente; 

- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice; 
- analiza şi structurarea unei situaţii istorico-militare; 
- identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unui eveniment istoric; 
- plasarea evenimentelor istorico-militare în contextul epocii studiate; 
- determinarea locului şi importanţei diferitelor evenimente din istoria militară naţională în contextul istoriei 

universale; 

- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale. 

Competenţe specifice: 
- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu; 
- cunoaşterea şi aplicarea teoriilor in activităţi de studiu şi cercetare; 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permite viitorului 

specialist să se adapteze operativ la modificările din societate; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 
- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul istoriei militare și artei militare; 
- diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului studiat de către studenți 
La nivel de aplicare: 
- structurarea într-un discurs a cunoştinţelor despre o problemă studiată; 
- selectarea şi să analiza materialelor provenite din diferite surse; 
- analiza şi structurarea unei situaţii istorico-militare; 
- identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unui eveniment istoric; 
- plasarea evenimentelor istorico-militare în contextul epocii studiate; 
- determinarea locului şi importanţei diferitelor evenimente din istoria militară naţională în contextul istoriei 

universale. 
La nivel de integrare: 



- conştiinţa apartenenţei la o comunitate naţională / general-umană; 
- mîndrie faţă de faptele glorioase ale strămoşilor; 
- respect pentru valorile general-umane şi naţionale; 
- înţelegerea de a se angaja în viaţă; 
- toleranţă, onestitate şi echilibru moral; 
- recunoaşterea unor principii şi norme morale. 

 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Istoria militară a Moldovei este necesară iniţierea în Istoria artei 
militare, Istoria Culturii și Civilizației, Politilogie, Filosofia. 

Teme de bază: Geto-dacii. Războaiele daco-romane. Constituirea şi afirmarea statului medieval Moldova. 
Organismul militar naţional sec.IX-XIV. Începutul tradiţiilor militare. Ţara Moldovei în sec. XIV-XV. Luptele 
domnitorilor pentru păstrarea independenței și suveranității asupra teritoriului național în contextul geopolitic ale 
epocii. Războaiele lui Ştefan cel Mare. Moldova în perioada războaielor ruso-austro-turce. Moldova şi armata sa 
în perioada 1812-1859. Basarabia în cadrul Imperiului Rus. Basarabia şi Transnistria în războiul ruso-japonez şi 
primul război mondial. Armata Republicii Democratice Moldoveneşti. Basarabia şi Transnistria în războiul civil 
din Rusia. Moldova în cel de al doilea război mondial. RSSM în perioada anilor 50-80 al sec. XX. Participarea 
populaţiei Moldovei în conflictele regionale. Războiul Transnistrean. Moldova la etapa actuală. Crearea Armatei 
Naţionale. Participarea ostaşilor moldoveni în misiune de menţinere a păcii. 

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

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 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 

Bibliografie selectivă: 
1. Istoria militară a românilor, vol. 1, 2, Bucureşti, 1992. 
2. Istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă, Chişinău, 1988. 
3. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la revoluţia din 1821, Bucureşti, 1992. 
4. Istoria românilor. Ediţia Iaşi - Chişinău, 1992. 
5. Istoria românilor. Bacalaureat, Admitere, Chişinău, 1999-2003. 
6 Armata şi societatea în spaţiul românesc, studii de istorie militară, Bucureşti, 1992. 
7. Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, Ed.,Semne, Bucureşti, 1998. 
8. Leşcu A., Românii în armata imperială rusă: secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
Bucureşti: Editura militară, 2005. 
9. Leşcu A., Românii Basarabeni înn istoria militară a Rusiei: de la războaiele din Caucaz la Războiul Civil, 
Bucureşti: Editura militară, 2009. 
10. Moraru A., Istoria românilor, Basarabia şi Transnistria 1812-1993, Chişinău 1992. 
11. Petrencu A., România şi Basarabia în anii războilui II  mondial, Chişinău, 1995. 
12. Bălcescu Nicolae, Puterea militară şi arta militară la români, Bucureşti, 1990. 
13. Cazacu P., Moldova dintre Prut şi Nistru 1812-1918, Chişinău, 1992. 
14. Cantemir D. Descrierea Moldovei, Chişinău, 1989. 
15. Ştefan Ciobanu, Basarabia, Populaţia, istoria, cultura, Chişinău, 1992,  
16. Crişan I.H., Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977. 
17. Demir Dragnev, Ţara Moldovei în epoca luminilor, Chişinău, 1999. 
18. Gorovei Ştefan S. Muşatinii, Chişinău, 1992. 
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