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Forma de 
evaluare 

 

Număr de 
credite total contact 

direct 
studiu 

individual 
curs seminar laborator 

150 76 74 16 24 36 E 5 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Sisteme de armament de infanterieeste predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu 

scopul pregătirii şi instruirii militarilor din specialitatea „Infanterie” în cunoaşterea caracteristicilor tehnico-
tactice, mânuirea, deservireaşi folosirea armamentului de infanterie din dotareaşi înzestrarea acestor subunităţi, 
însuşirea noţiunilor principale despre principiile de tragere, operaţiunile de bază în vederea deschiderii unui foc 
precis asupra obiectivelor atât ziua, cât şi pe timp de noapte.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În vastul complex de pregătire pentru luptă 
şedinţelecu trageri de luptă individuale şi cu subunităţile au fost, sunt şi rămân o formă de bază complexă de 
pregătire a subunităţilor mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate cu armamentul de 
infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează şi se analizează modul de îndeplinire a 
misiunilor de către militari şisubunităţi în cadrul acţiunilor tactice în situaţii de luptă în scopul nimicirii, 
neutralizării, sau avertizării inamicului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
La nivel de cunoaştereşiînţelegere (competenţe cognitive): 
„Să ştie”  
- caracteristicile tactico-tehnice; 
- construcţia armamentului şimuniţiilor; 
- principiile şi regulile de tragere; 
- operaţiunile de montare, demontare a armamentului din dotare şi remedierea incidentelor ce pot apare pe 

timpul tragerilor; 
- metodele de folosire în luptă, regulile de exploatare, principiile şi regulile de tragere din armamentul din 

dotare; 
- noţiunile generale ale balisticii interioare şi exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  
- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament şi tehnică ale adversarului, 

pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 
- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 
La nivel de aplicare (competenţe psihomotorii): 
„Să poată” pentru „a face” 
- pregăti armamentul şimuniţiile către tragere;  
- executa recunoaştereaţintelor prin observarea în teren şi determinarea distanţilor până la ele; 
- executa rapid şi eficient trageri din toate categoriile de armament individual şi colectiv pentru a 

face faţă câmpului de luptă integrat, multidimensional, formelor şi  procedeelor de luptă neconvenţionale ale 
adversarului; 

- desfăşuraacţiuni de luptă independent sau în cadrul subunităţii, pentru a face faţă cu eforturi minime în 
îndeplinirea misiunii de luptă şi eforturi îndelungate în diverse condiţii; 

- soluționa corect şi în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situaţiişi felul de armament pentru a da 
comenzi în deschiderea focului şi corectarea acestuia. 

Condiţii prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucţia tragerii, trebuie să fie dominată 
atât de importanţaşi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanşare a unor conflicte militare se va 
situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, contemporane de pregătire a trupelor 
corespunzător cerinţelor ducerii luptei, generate, în principal, de impactul cu nivelul tehnologic ridicat al  
mijloacelor moderne de luptă. 

 



Teme de bază: Cunoaşterea sistemelor de armament; Întreţinereaşi deservirea armamentului; Reguli de 
tragere; Conducerea cu focul subunităţilor; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri şi trageri de luptă. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, seminare, lecții în grup, lecții practice, 
consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, 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. „Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 
2. „Instrucţiuni. Principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 
3. Îndreptar pentru instrucţia de foc, Moscova – 1988; 
4. Regulamentul de tragere cu AI şi ML- 2000; 
5. Manualul penrtucunoaştereaşiinstrucţia AG-9M; 
6. Metodica instrucţiei de foc a unităţilor de infanterie motorizată; 
7. Îndreptar privind instrucţia focului. Chişinău  2000; 
8. Instrucţiune. Bazele tragerii din armamentul cu glonţ;  
9. TAB-71M; 
10. Наставлениепострелковомуделу 7,62 ммпулеметыКалашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), Moscova – 
1986; 
11. Наставлениепострельбеизбоевоймашиныпехоты БМП-1, Москва - 1984; 
12. Наставлениепострелковомуделу 9мм ПистолетМакарова, Москва – 1986; 
13. Руководствопо  5,45мм АвтоматуКалашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н), Moscova – 1984; 
14. Руководствопо  5,45мм ПулемётуКалашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н), Moscova – 
1984; 
15. Руководствопо  5,45мм АвтоматуКалашниковаУкороченному ( АКС74УН2), Moscova – 1986; 
16. Руководствопостанковомугранатомёту СПГ-9М, Москва - 1974; 
17. Руководствопо 30мм Автоматическомугранатомётунастанке АГС-17„Пламя”, Москва - 1982; 
18. Руководствопо 12,7мм поПулемёту „Утёс”(НСВ-12,7), Москва - 1978; 
19. Руководствопо 12,7мм поПулемёту (ДШКМ-12,7), Москва - 1942; 
20. Руководствопо 14,5мм поКрупнокалиберномуПулемётуВладимирова (КПВ), Москва - 1957; 
21. Руководствопо 73мм гладкоствольномуорудию 2А28 „Гром”, Москва - 1977; 
22. Руководствопоночнымприцелом к стрелковомуоружию и ручнымгранатометам, Moscova – 1986; 
23. НаставлениепострелковомуделуОсновыстрельбыизстрелковогооружия , Moscova – 1970; 
24. БТР-70; 
25. БТР-80; 
26. БМД-1. 
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