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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

    Destinaţia principală  pregătirii NBC este de a învăţa pe studenţi să cunoască principiile de bază ale organizării 

şi executării (ducerii) luptei în condiţiile întrebuinţării de către inamic a mijloacelor NBC. şi mijloacelor 
incendiare. 

    La temelia modulului I pregătirea NBC, trebuie să fie pusă studierea şi însuşirea de către studenţi a organizării 
luptei şi conducerii subunităţilor în luptă, acţiunilor practice în teren, şi folosirea armamentului şi tehnicii speciale 

de luptă în caz dacă inamicul întrebuinţează mijloace NBC.  

    Modulul pregărtirea NBC contribuie la instruirea în complex a studenţilor, la formarea deprinderilor practice şi 
acţiunilor în conducerea cu subunităţile în lupta modernă de arme întrunite, precum şi obţinerea unui înalt nivel al 
pregătirii de luptă. 

    Protecţia contra armei NBC se desfăşoară  conform cerinţelor, ordinului Ministrului Apărării al Republicii 
Moldova, indicaţiilor metodico - organizatorice, regulamentelor de luptă, îndrumărilor, cursului de trageri şi 
programului în cauză. 

 

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 îndeplini personal normativele tactice prevăzute în culegerile de normative; 

- putea asigura şi menţine subunitatea în starea înaltă în pregătirea de luptă; 

- putea organiza şi desfăşura instrucţii cu efectivul subunităţii; 

- putea organiza acţiunile de asigurare de luptă privind protecţia contra mijloacelor NBC în cadrul 

unităţilor de infanterie şi să dirijeze cu acţiunile lor în luptă; 

- putea organiza acţiunile de asigurare în condiţii deosebite şi izolate; 

- putea folosi cu iscusinţă şi eficiență posibilităţile de luptă ale armamentului din dotare şi ale tehnicii de 

luptă, să pună la timp şi corect misiunile de luptă; 

- putea folosi mijloacele individuale şi colective de protecţie contra mijloacelor NBC; 

- putea adopta proprietăţile de protecţie a tehnicii din dotare, lucrărilor de fortificaţie şi a terenului; 

- putea executa decontaminarea şi să acorde primul ajutor şi ajutor reciproc în caz de vătămare în urma folosirii 

mijloacelor NBC; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- putea lucra cu aparatele de cercetare dozimetrică şi control, totodată cu detectoarele de S.T.L.; 

- organizarea şi desfăşurarea postului de observare chimică şi control  dozimetric; 

- cunoaște mijloacele fumigene şi aruncătoarele de flăcări; 

- cunoaște mijloacele din dotare de degazare, dezactivare şi dezinfectare a armamentului şi tehnicii de luptă; 

- cunoaște destinaţia, construcția şi modul de funcţionare a aparatelor şi dispozitivelor de cercetare de radiaţie şi 

chimică, a autospecialelor chimice şi aruncătoarelor de grenade incendiare şi cu flăcări; 

- cunoaște măsurile de securitate pe timpul acţiunilor de luptă în teren infectat chimic sau contaminat radioactiv; 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Servicii sprijin de luptă I pregătirea NBC este necesară studierea şi 

absolvirea cursului  iniţial. 

Teme de bază: Mijloacele NBC. Protecţia împotriva mijloacelor NBC şi incendiare. Cercetarea de radiaţie şi 

chimică nespecifică, controlul dozimetric. Acţiunile efectivului în teren contaminat (infectat). Decontaminarea 

trupelor. Mijloacele incendiare.   

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. Lexicon militar, Editura Saka, Chişinău, 1994. 

2. Protecţia împotriva armelor de nimicire în masă. Centrul editorial Chişinău 2005; 

3. Manualul sergentului subunităţilor chimice. Centrul editorial Chişinău 2001; 

4. Instrucţiuni pentru decontaminarea trupelor. Centrul editorial Bucureşti 1973 
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