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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Modulul Operaţii în sprijinul păcii urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţei profesionale de specialișt în 

operaţiile în sprijinul păcii. În cadrul disciplinei operaţii în sprijinul păcii se studiază  tactica ca parte componentă 

a artei militare al cărei obiect îl constituie studiul acţiunilor de menţinere a păcii desfăşurare în teatrele misiunilor 

în sprijinul păcii de către subunităţi. Domeniul tacticiii cuprinde tactica generală care studiază şi elaborează 

principiile, formele şi procedeele luptei armelor întrunite. 

Orientează acţiunile tactice ale tuturor participanţilor din misiune. Pregătirea tactică specială contribuie la 

educarea şi instruirea în complex a studenţilor, la cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor, sintagmelor şi 

principiilor specifice ale operaţiilor în sprijinul păcii. Formarea gândirii algoritmice privind analiza acţiunilor 

militare şi deprinderilor practice în conducerea cu subunităţile în lupta modernă de arme întrunite, precum şi 

obţinerea unui înalt nivel al pregătirii de luptă. 

Pregătirea tactică specială se desfăşoară conform cerinţelor, ordinului Ministrului Apărării al Republicii Moldova, 

indicaţiilor metodico-organizatorice, manualelor de menţirea a păcii, instrucţiunilor, cursului de specialitate în 

sprijinul păcii şi curriculumei prezente. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecţiilor practice studenţii formează deprinderi, 

capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul desfăşurării operaţiilor în sprijinul 

păcii. 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să ştie principiile desfăşurării operaţiilor în sprijinul păcii; 

- să ştie organizarea şi conducerea cu acţiunile subunităţilor în operaţiile în sprijinul păcii; 

- să ştie procedeele tactice folosite pentru operaţiile în sprijinul păcii; 

- să ştie organizarea, armamentul, tehnica de luptă şi tactica de acţiune a subunităţilor forţelor pacificatoare; 

- să ştie structura şi obiectivele ONU privind operaţiile în sprijinul păcii; 

- să ştie organizarea şi modul de operare a DPKO din cadrul ONU; 

- să ştie asigurarea multilaterală a acţiunilor în sprijinul păcii şi asigurarea tehnico-materială a subunităţilor în 

operaţiile în sprijinul păcii; 

- să ştie cerinţele principale pentru conducerea în secret (pe ascuns) cu trupele în operaţiile în sprijinul păcii. 

 

Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a bazelor operațiilor în sprijinul păcii; 

- cunoaşterea şi aplicarea bazelor operațiilor în sprijinul păcii în activităţi de studiu şi cercetare; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a situaţiei, care permite viitorului ofiţer să 

se orienteze operativ la schimbarea bruscă a situaţiei în operații în sprijinul păcii; 

- dezvoltarea capacităţii de planificare, organizare şi conducere cu acţiunileplutonului în lupta modernă; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi în calitate de comandant de pluton de infanterie; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul artei militare; 

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

- diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 



Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- organiza patrularea, convoiul, escorta, punctul de control şi postul de observare în cadrul plutonului de 

infanterie şi să conducă cu acţiunile lor în operaţiile în sprijinul păcii; 

- aplica regulile de angajare în operaţiile în sprijinul păcii; 

- folosi cu iscusinţa şi eficient posibilităţile de luptă ale armamentului din dotare şi ale tehnicii de luptă, să pună 

la timp şi corect misiunile de luptă mijloacelor de foc şi subunităţilor primite ca întărire şi de sprijin pe timpul 

operaţiilor în sprijinul păcii; 

- respecta legile conflictului armat pe timpul desfăşurării operaţiilor în sprijinul păcii; 

- lua decizii juste în caz de atac a subunităţii din subordine pe timpul îndeplinirii misiunilor în operaţiile în 

sprijinul păcii; 

- respecta cultura naţiunii din zona de operaţii în care îşi îndeplineşte misiunea de pacificator. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- utiliza cunoştinţele acumulate la orele de Operații în sprijinul păcii în procesul studierii altor disciplini; 

- elabora proiecte de cercetare Operații în sprijinul păcii cu implicarea specificului diferitelor compartimente; 

- aprecia eficienţa activităţii profesionale, precum şi a abilităţilor proprii în domeniul aplicării artei militare în 

diferite domenii. 

 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Operații în sprijinul păcii este necesară iniţierea în Elemente de 

artă militară 4, Serviciul sprijin de luptă 1. 

 

Teme de bază: Patrularea. Punctul de control. Postul de observare. Controlul încăperilor. Convoi, escorta. Minele 

în OSP, metoda de depistare a EOD. 

 

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. Carta Naţiunilor Unite. 

2. Manualul Operațiuni în sprijinul păcii „NORDCAPS PSO”, Volumul I. 2007. 

3. Manualul Operațiuni în sprijinul păcii „NORDCAPS PSO”, Volumul II. 2007. 

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

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

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