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Informația generală despre instituția de învățământ 

Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” (în continuare AMFA) a fost creată începând 

cu data de 29.10.2010 în urma reorganizării Institutului Militar al Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” din 1 

septembrie 2002, se afla pe adresa municipiul Chișinău strada Haltei 23.  

AMFA este o instituție de învățământ superior de stat, care activează conform prevederilor  legislației în 

vigoare naționale și interne: Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Cartei Academiei 

aprobată de Senatul AMFA la 19.05.2015, Certificatului de înregistrare a organizației necomerciale și 

Autorizației sanitară de funcționare AMFA.  Academia Militară  ,,Alexandru cel Bun” este unica instituţie de 

învăţământ superior în domeniul milităriei din Republica Moldova decorată cu Ordinul „Credință Patriei” clasa 

I. Acreditarea instituțională anterioară, precum și evaluarea externă a programelor de studiu a avut loc în anul 

2019. 

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este unica instituţie militară care instruiește 

resurse umane pentru corpul de ofițeri ai Armatei Naționale în componenţa căreia intră un şir de subdiviziuni 

care asigură buna funcţionare a procesului de studii. Fiind subordonată Ministerului Apărării, este o instituție 

publică de învățământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de 

învățământ din rețeaua de învățământ de stat, care formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor și a 

personalului civil selecționat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică și securitate 

națională sau ale unor beneficiari din țara și din străinătate, în condițiile legii.  

AMFA desfășoară activități de învățământ superior, organizate prin programe de studii universitare de 

licență, de studii universitare de masterat și de studii universitare de doctorat, în domeniile și specializările 

acreditate, precum și alte forme de pregătire, de perfecționare și de specializare. 

AMFA efectuează cercetare științifică și elaborează studii științifice în domeniul de competență, potrivit 

solicitărilor structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serviciul de Protecție 

și Pază de Stat) și ale altor beneficiari, pe bază de contracte încheiate în acest scop. 

Aspectul internaționalizării la programul de studii Conducerea subunităţilor de infanterie, este reflectat 

prin stagierea cadrelor didactice la diverse cursuri de specializare și a studenților prin instruirea în instituțiile 

similare de peste hotare. 

În contextul strategiei de dezvoltare instituţională, AMFA promovează insistent relaţiile de colaborare 

internaţională în scopul internaţionalizării activităţilor didactice şi de cercetare ca prioritate a învăţământu lui 

superior național în domeniul milităriei şi în interesul asigurării calităţii în educaţie şi pregătirii specialiştilor de 

înaltă calificare prin participare la proiecte internaţionale educaţionale şi de cercetare. Internaţionalizarea 

activităţilor universitare constituie un punct strategic de dezvoltare instituţională, care are scopul să contribuie 

la alinierea învăţământului superior în domeniul milităriei din Republica Moldova la standardele europene şi 

mondiale.  
Principalele direcţii strategice promovate de AMFA în domeniul relaţiilor internaţionale sunt 

dezvoltarea relaţiilor şi a parteneriatelor cu universităţi similare de peste hotare; participarea activă a cadrelor 

didactice, cercetătorilor şi studenţilor în programe internaţionale educaţionale şi de cercetare-dezvoltare, 

mobilitate academică; organizarea manifestărilor ştiinţifice. 

Misiunea şi obiectivele programului de studiu în Conducerea subunităţilor de infanterie sunt în 

concordanţă deplină cu misiunea procesului de studiu, care în proximă instanţă, conduc la satisfacerea 

necesităţilor securităţii naţionale cu specialişti de înaltă calificare în domeniul artei militare şi sunt racordate la 

Strategia de dezvoltare a educației, Strategia Națională de Apărare şi Concepţia dezvoltării strategice 

instituţionale a Academiei Militare a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”. 

Finalităţile programului de studiu în Conducerea subunităţilor de infanterie corespunde cu Cadrul 

Calificărilor din Spațiul European al Învățământului Superior (EQF), prin acordarea titlului de licenţiat în 

Ştiinţe militare bazat pe cunoştinţe, abilităţi şi alte competenţe în Domeniul de formare profesională Ştiinţe 

militare. Programa de formare la specialitatea Conducerea subunităţilor de artilerie  a fost identificată la nivel 

naţional ca necesar societăţii şi aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 482 din 28 iunie 

2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în 

învăţământul superior. Necesitatea domeniului de formare este confirmată prin proceduri de consultare a 

Ministerului Apărării al Republicii Moldova.  

https://stisc.gov.md/
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Activitatea profesională a specialistului în Conducerea subunităţilor de infanterie se desfăşoară în 

conformitate cu competenţele, abilităţile şi aptitudinile dobândite pe parcursul anilor de studii, conform 

exigenţelor impuse faţă de pregătirea lui. 

Absolventul specialităţii Conducerea subunităţilor de artilerie (cod 1031.2) îşi va desfăşura activitatea 

profesională în diferite subdiviziuni din compunerea Armatei Naţionale a Republicii Moldova la diferite funcţii, 

începând cu funcţia de comandant pluton.  

În planul de învățământ la programul de studiu Conducerea subunităţilor de artilerie  sunt preconizate 

activităţile didactice – curs, seminare, lucrări practice, stagii de practică – pentru fiecare disciplină. Anul de 

studii este divizat în 2 semestre cu durata de 15 săptămâni și, respectiv, 17 săptămâni,  inclusiv stagiile de 
practică, care constituie o etapă importantă în pregătirea specialiștilor. La elaborarea planului de învățământ 

pentru programul de studiu 1031.1 Conducerea subunităţilor de artilerie  s-a ținut cont de repartizarea unităților 

de curs în componenta formativă a planului de învățământ, astfel încât să asigure realizarea obiectivelor. 

Ponderea acestora constituie 40% pentru orele de curs și 60% pentru seminare/lucrări practice. Fiecare 
disciplină include evaluări curente şi sumative (examene, verificare ş.a.). În scopul aprofundării cunoştinţelor 

practice şi familiarizării studenților cu metodologia elaborării tezelor de licenţă, la unele discipline de 

specialitate sunt prevăzute proiecte/lucrări de an. Absolvenții programului pe care puteți să-l vedeți mai jos au 

posibilitatea de a-şi continua studiile la programul de master „Securitate și apărare”.  

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Modulul: Educație militară generală 

Codul cursului în planul de studii: F.01.O.001.11 
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 

Specialitatea :  

1031.2 Conducerea subunităţilor de artilerie   

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Anatolie LEȘCU, profesor 

universitar, Vasile GOLOVCO, comandant companie de 

învățămînt 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Forma 

de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar 

lecții 

practice 

180 90 90 32 18 40 E 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Modulul Educație militară generală stabilește esenţa disciplinei militare, obligaţiile militarilor de 

menţinere şi respectare a acesteia, precum și tipurile de stimulări şi de sancţiuni disciplinare, drepturile 

comandanţilor (şefilor) de a le aplica, dar şi modul de depunere şi de examinare a propunerilor, a cererilor şi 

a reclamaţiilor înaintate de militari. Totodată acesta are menirea de a stabil destinaţia, modul de organizare şi 

executare a serviciului de garnizoană şi a serviciului de gardă, drepturile şi obligaţiile persoanelor cu funcţii 

de răspundere ale garnizoanei şi ale militarilor care execută aceste servicii, precum şi reglementează 

desfăşurarea activităţilor din garnizoană cu participarea trupelor, stipulează drepturile şi obligaţiile generale 

ale militarilor şi relaţiile dintre ei, dar şi regulile de ordine interioară şi de executare a serviciului 

interior.Stabileşte exerciţiile şi mişcările de front cu şi fără armă, formaţiile subunităţilor şi unităţilor militare 

pe jos şi pe maşini, modul de executare a salutului militar şi a revistei de front, locul Drapelului de Luptă al 

unităţii militare în formaţie, ordinea scoaterii şi readucerii lui la locul de păstrare, obligaţiile militarilor 

înainte de adunare şi în formaţie şi cerinţele faţă de instruirea lor. 

Modulul Educație militară generalăcontribuie la instruirea în complex a studenţilor, la formarea 

deprinderilor teoretice şi practice în obţinerea unui înalt nivel al pregătirii de luptă şi acţiunilor în instrucţia 

lor de front. 

Modulul Educație militară generală are scopul pregătirii studenţilor  în calitate de ofiţeri pentru trupele 

forţelor armate, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a 

acesteia. 
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 La nivel de cunoaştere şi înţelegere trebuie  să  ştie: 

- obiectivele de bază a disciplinei militare, trăsăturile specifice şi particularităţile acesteia; 

- cerinţele regulamentului serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova; 
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- cerinţele regulamentului serviciului de gardă şi garnizoană a Forţelor Armate ale Republicii Moldova; 

- cerinţele regulamentului disciplinei militare a Forţelor Armate ale Republicii Moldova; 

- cerinţele regulamentului instrucției de front a Forţelor Armate ale Republicii Moldova; 

- atribuţiile generale ale comandanţilor; 

- obligaţiunile funcţionale; 

- obligaţiunile privind serviciul interior; 

- obligaţiunile personalului numit în serviciul de gardă. 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor: 
- executa serviciul interior în subunitate în rol de planton; 

- executa serviciul interior în subunitate în rol de sergent de serviciu pe companie; 

- executare serviului de gardă în rolul de santinelă; 

- executare serviului de gardă în rolul de caporal de schimd şi ajutorul şefului gărzii; 

- executa serviciul în parcul maşinelor de luptă în rolul de planton; 

- organiza şi menţine disciplina militară în subunitate; 

- organiza şi desfăşura lecţii la regulamentele militare cu subunitatea; 

- organiza şi desfăşura lecţii la instrucţia de front cu subunitatea. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- implementa cunoștințele în vederea îndeplinirii funcției de comandant de pluton în structurile militare ale 

Armatei Naționale ale Republicii Moldova; 

- realiza coeziunea subunității (plutonului) - unitatea de gîndire şi în acţiune; 

- eficientiza/optimiza fluxul informaţional şi sistemul de relaţii în cadrul plutonului şi în afara acestuia, pe 

verticală şi orizontală; 

- organiza eficient activitatea personală și a subordonaților în activitatea cotidiană a subunității;  

- menține și perfecționa capacitatea de luptă a subunității; 

- instrui și educa personalul subunității; 

- menține disciplina militară în subunitate; 

- conduce nemijlocit cu subunitatea în activitatea cotidiană. 

Teme de bază: Militarii Forţelor Armate şi relaţiile dintre ei.Ordinea interioară.Formațiile și obligațiile 

militarilor înainte de adunare și în formație. Disciplina militară-noţiuni generale. Stimulările acordate 

militarilor. Sancţiunile  disciplinare. Evidenţa  stimulărilor şi  sancţiunilor  disciplinare.Propuneri, cereri  şi  

reclamaţii.Organizarea  şi  executarea  serviciului  de garnizoană.Organizarea şi executarea serviciului de 

gardă.Exerciţiiledefront şideplasareafără armă şicuarma.. Executarea salutului (onorului) militar, ieşirea din 

formaţie şi întoarcerea înformaţie. Prezentarea în faţa comandantului şi plecarea din faţa 

acestuia.Formaţiile grupei, plutonului, companiei, batalionului şi brigăzii pe jos. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc.  

Nota finală se constituie din media evaluărilor periodice * 0,3 + media evaluărilor curente * 0,2 + media 

lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului * 0,5. 

Bibliografie selectivă: 
1. Regulamentul  disciplinei militareal  Forţelor Armate ale Republicii  Moldova; 

2. Regulamentul serviciuluiinterior al Forţelor Armate ale Republicii  Moldova; 

3. Regulamentul serviciului de garnizoană şi serviciului de gardă al Forţelor Armate ale  Republicii Moldova; 

4. Regulamentul instructiei de front al  Forţelor Armate ale Republicii Moldova. 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Modulul: Serviciul sprijin de luptă 1  

Codul cursului în planul de studii: F.01.O.002.11 
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 

Specialitatea :  

1031.2 Conducerea subunităţilor de artilerie   

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

conferențiar universitar, Ion GODOROJA, şef catedră artă 

militară; Igor ZAVALSKI, lector universitar  

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Forma 

de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

180 90 90 48 8 34 E 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Modulul Serviciul sprijin de luptă 1 este predestinat studenţilor cilului I (licenţă) specialităţile 

conducerea subunităților de artilerie și are ca scop instruirea în complex a studenţilor, la formarea 

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

şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de geniu şi chimice în lupta. Baza cursului constituie 

studierea şi însuşirea de către studenţi a organizării asigurării genistice şi chimice, precum şi conducerii cu 

subunităţile în luptă, acţiunilor practice în teren şi folosirea posibilităţilor de luptă a armamentului şi tehnicii 

de luptă în condiţii de folosire de către inamic a armelor obişnuite şi a armei de nimicire în masă. 

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 și cu succes misiunile ce ţin de 

sprijinul unităţilor pe timpul luptei moderne de arme întrunite. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- să însuşească obiectivele de bază a sprijinului de geniu şi NBC, trăsăturile specifice şi particularităţile 

acesteia; 

- să cunoască  mecanismiul de organizare şi îndeplinirea misiunilor de asigurare genistică și chimice în  

conducerea 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: 
- să cunoască structura organizatorică, posibilităţile subunităţilor de geniu, tehnică de geniu şi principiile 

de folosire a lor; 

- să cunoască misiunile (sarcinile) asigurării genistice şi posibilităţile subunităţilor de diferite genuri de 

arme la îndeplinirea acestor misiuni; 

- să cunoască destinaţia, componenţa, caracteristicile de protecţie şi succesiunea (ordinea) executării 

lucrărilor de fortificaţie; 

- să cunoască materialele şi mijloacele de mecanizare întrebuinţate la amenajarea genistică a poziţiilor şi 

raioanelor ocupate de subunităţi; 

- să cunoască destinaţia, componenţa şi modul de întrebuinţare a mijloacelor de mascare confecţionate 

în industrie şi pregătite în trupe; 

- să cunoască principalele modele de mine cu care sunt dotate forţele armate, procedeele şi modul de 

plantare şi deplantare a lor, precum şi procedeele de trecere a barajelor genistice; 

- să cunoască substanţele explozive, mijloacele de dare a focului şi accesoriilor folosite la lucrările de 

distrugere în trupe, precum şi regulile de manipulare a substanţelor explozive şi procedeele de explozie; 

- să cunoască mijloacele de aprovizionare cu apă a trupelor. 

- să cunoască factorii distructivi ai armeinucleare (de neutrom),mijloacele bacteriene şi biologice, 

substanţeletoxice cu acţiuneputernică, substanţele şi mijloacele incendiare totodată şimetodele de protecţie 

contra lor; 

- să cunoască organizarea şi desfăşurarea postului de observare chimică şi control  dozimetric; 
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- să cunoască mijloacele fumigene şi aruncătoarele de flăcări; 

- să cunoască mijloacele din dotare de degazare, dezactivare şi dezinfectare a armamentului şi tehnicii 

de luptă; 

- să cunoască 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; 

- să cunoască măsurile de securitate pe timpul acţiunilor de luptă în teren infectat chimic sau contaminat 

radioactiv. 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor: 

- alege locul, fixa şi trasa în teren lucrările de fortificaţie pentru săparea lor cu ajutorul diferitor mecanisme 

şi instrumente manuale; 

- amenaja şanţuri – adăpost, adăposturi, locaş individuale pentru executarea focului şi observării; 

- ascunde de cercetarea inamicului acţiunile subunităţilor sale, adoptând terenul şi folosind procedeele 

tehnice şi mijloacele de mascare; 

- planta şi să neutraliza principalele modele de mine, care se află în dotarea trupelor; 

- executa trecerea peste barajele genistice; 

- pregăti amorse, încărcături de  exploziv şi să execute explodarea lor;  

- organiza trecerea cu ajutorul mijloacelor de trecere peste cursurile de apă din zonă şi întrebuinţînd 

materialele din zonă; 

- organiza trecerea şi forţarea cursurilor de apă cu ajutorul mijloacelor din dotare şi din zonă; 

- aproviziona, dobândi, distribui şi păstra apa; 

- organiza acţiunile de asigurare de luptă privind protecţia contra mijloacelor nuclear-biologic-chimice în 

cadrul unităţilor de artilerie şi să dirijeze cu acţiunile lor în luptă; 

- organiza acţiunile de asigurare în condiţii deosebite şi izolate: 

- 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; 

- acţiona în condiţii complicate, în timpul folosirii de către inamic a armelor de nimicire în masă şi 

mijloacelor incendiare, şi să organizeze protecţia efectivului şi subunităţilor contra acestor arme, să ia măsuri 

pentru restabilirea capacităţii de luptă; 

- folosi mijloacele individuale şi colective de protecţie contra mijloacelor nuclear-biologic-chimice; 

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

- acţiona în condiţiile întrebuinţării de către inamic a mijloacelor nuclear-biologic-chimice, mijloacelor 

incendiare; 

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

mijloacelor nuclear-biologic-chimice; 

- lucra cu aparatele de cercetare dozimetrică şi control, totodată cu detectoarele de substanţe toxice de 

luptă; 

- îndeplini personal normativele tactice prevăzute în culegerile de normative; 

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

- organiza şi desfăşura instrucţii cu efectivul subunităţii. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- implementa cunoștințele în vederea îndeplinirii funcției de comandant de pluton în structurile militare ale 

Armatei Naționale ale Republicii Moldova; 

- realiza coeziunea subunității (plutonului) - unitatea de gîndire şi în acţiune; 

- eficientiza/optimiza fluxul informaţional şi sistemul de relaţii în cadrul plutonului şi în afara acestuia, pe 

verticală şi orizontală; 

- organiza eficient activitatea personală și a subordonaților în activitatea cotidiană a subunității; 

- menține și perfecționa capacitatea de luptă a subunității; 

- instrui și educa personalul subunității; 

- menține disciplina militară în subunitate; 

- conduce nemijlocit cu subunitatea în activitatea cotidiană; 

- aplica şi respecta regulile de protecţie şi siguranţă a militarilor în toate împrejurările. 
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Condiţii prerechizit: pentru studierea Modulului Serviciul sprijin de luptă 1 este necesară iniţierea în 

Educație militară generală, Fundamente ale științei militare, Elemente de artă militară, Sisteme de armament 

de artilerie, Leadership şi etica profesională, Bazele managementului militar, Psihologie şi pedagogie 

militară, Managementul educaţiei fizice militare, Exploatarea tehnicii militare. 

Teme de bază: Subunităţile de geniu. Cercetarea de geniu. Fortificaţii de campanie. Barajele genistice. 

Mascarea trupelor. Lucrările de distrugere. Sprijinul genistic a acţiunilor de luptă. Dispotitive explozive 

improvizate. 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, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc.  

Nota finală se constituie din media evaluărilor periodice * 0,3 + media evaluărilor curente * 0,2 + media 

lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului * 0,5. 

Bibliografie selectivă: 
1. Îndrumar pentru ofiţerii trupelor de geniu. S.H.Aganov Moscova – 1989 Ed.Militară. 

2. (Îndrumar) Instrucţiuni pentru executarea lucrărilor de geniu de către trupele de toate armele. 

Moscova – 1983 Ed.Militară. 

3. Instrucţiuni pentru lucrările de geniu în forţele armate. Moscova – 1984 Ed.Militară. 

4. Îndrumar pentru ofiţerii trupelor de geniu. E.S.Colibernov Moscova – 1989 Ed.Militară. 

5. Instrucţiuni pentru lucrările de distrugere. Moscova – 1969 Ed.Militară. 

6. Îndrumar pe asigurarea genistică a luptei pentru trupele de artilerie. Moscova – 1983  

Ed.Militară. 

7. Cercetarea de geniu. V.I.Ermacov.  Moscova – 1983 Ed.Militară. 

8. Muniţiile de geniu. Moscova – 1976 Ed.Militară. 

9. Pregătirea şi întreţinerea itinerarelor de deplasare a trupelor. Moscova – 1989 Ed.Militară. 

10. Instrucţiuni pentru executarea lucrărilor genistice de către trupele de toate armele. Bucureşti –   

1981 Ed.Militară.    

11. Instrucţiuni pentru trupele de geniu. Lucrări de distrugere. Bucureşti – 1975 Ed.Militară. 

12. Instrucţiuni asupra mascării P-11. Tehnica mascării. Bucureşti – 1962 Ed.Militară G-59. 

13. Trecerea trupelor peste cursurile de apă. Tehnica trecerilor. Bucureşti – 1971 Ed.Militară. 

14. Guriţanu GM “Tactica generală”. Principiile de bază a luptei moderne de arme întrunite. Chişinău 1993. 

15. Guriţanu GM “Tactica generală”. Principiile de bază ale apărării unităţilor şi subunităţilor de infanterie 

motorizată. 

16. Guriţanu GM “Tactica generală”. Chişinău 1993. 

17. Guriţanu GM “Manual pentru sergenţi a subunităţilor de infanterie motorizată” (partea a II pregătirea 

tactică). 

18. Guriţanu GM “Ghid al comandantului de batalion, companie”. Chişinău 1993. 

19. Guriţanu GM “Tactica generală”. Îndrumar metodic pentru pregătirea tactică (soldat, grupă, companie). 

20. Culegeri de normative pentru pregătirea de luptă a subunităţilor de infanterie moto. Chişinău 1993. 

21. Regulamentul de luptă a trupelor de uscat. Partea I (brigadă, regiment, divizie). 

22. Soldatul în luptă (curs de prelegeri). Chişinău 2006.  

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

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

25. Instrucţiuni pentru decontaminarea trupelor. Centrul editorial Bucureşti 1973 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Topografia militară 

Codul cursului în planul de studii: F.01.O.003.12 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 

militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor de 

artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr. Dorin AFANAS, 

Mihai BUGA, asistent universitar. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar 

lecții 

practice 

120 60 60 20 4 36 E 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina topografia militară este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri pentru 

subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice şi 

deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme întrunite, cunoaşte 

legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a manualelor de luptă în 

practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a introduce în practică 

metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de comandant, este inventiv şi 

de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) 

de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele 

străine. Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- să definească noţiunile de bază ale topografiei militare; 

- să relateze despre evoluţia topografiei militare în diferite etape istorice de dezvoltare a societăţii;  

- să interpreteze normele practice ce formează unitatea de curs topografie militară. 

Competenţe specifice: 

- să îndeplinească practic determinările topografice expeditive în teren de: distanţe, unghiuri, înălţimi şi pante; 

- să determine nomenclatura hărţilor topografice; 

- să stabilească procedeul de deducere a scării unei hărţi şi determinarea distanţelor din teren cu ajutorul hărţii; 

- să determine coordonatele rectangulare şi geografice; 

- să argumenteze modalitatea de reprezentare a elementului terenului pe hărţile topografice; 

- să argumenteze modalitatea de reprezentare a reliefului pe hărţile topografice; 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să argumenteze problemele care se pot rezolva pe hartă, la cabinet (determinarea distanţelor, construirea 

profilului terenului, determinarea vizibilităţii între puncte, determinarea zonelor nevăzute, determinarea 

diferenţei de nivel dintre două puncte de pe hartă, determinarea unghiului de pantă, determinarea azimutului 

magnetic); 

- să argumenteze problemele care se pot rezolva cu ajutorul hărţii în teren (orientarea în teren, determinarea 

punctului de staţie, deplasarea în teren după hartă, întrebuinţarea hărţii într-un punct de observare). 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să aprecieze importanţa topografiei militare în prezent şi pe viitor; 

- să stabilească locul şi rolul topografiei militare în lupta modernă; 

- să aprecieze importanţa topografiei militare în evoluţia ştiinţelor militare; 

- să propună noi opinii, concepţii benefice pentru dezvoltarea intelectului electronic.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului de topografie militară este necesară studierea disciplinelor de 

bază din cursul de integrare a tînarului ostaș. 

Teme de bază:  Procedee topografice de folosire a terenului. Harta topografică. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii, seminare, lecţii practice. 
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Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc.  

Nota finală se constituie din media evaluărilor periodice * 0,3 + media evaluărilor curente * 0,2 + media 

lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului * 0,5. 

Bibliografie selectivă: 

1. Topografie militară, DTM, Bucureşti, 1975. 

2. Topogeodezie militară, Vol. I, Bucureşti, 1993. 

3. Topografie militară, DTM, Bucureşti, 1976. 

4. Военная топография, Воениздат, 1977. 

5. Terenul şi caracteristicile sale tactice. Chişinău, 2006. 

6. Procedee topografice expeditive în teren. Chişinău, 2007. 

7. Topogeodezie Militară Modernă, Bucureşti 1992. 

8. Topografie Militară, Bucureşti 1975. 

9. Manual de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1974, volumul 1. 

10. Manual de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1975, volumul 2. 

11. A-31, Instrucţiuni de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1982. 

12. A-43, Instrucţiunile Specialiştilor de Artilerie,  Ploieşti 1992. 

13. Descrierea tehnică a aparatelor de artilerie. 

14. Culegerea de normative la pregătirea de luptă a subunităţilor artilerie terestre partea I, II, Ed. militară - 

1985. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administrație publică 

Denumirea cursului: Limba străină 1 (engleză)  

Codul cursului în planul de studii: G.01.O.004.21 

Nivelul calificării ISCED: 6  

Domeniul de formare profesională:  1031 Ştiinţe 

militare 

Specialitatea :  

1031.2 Conducerea subunităţilor de artilerie   

Catedra responsabilă de curs: Științe  

 umanistice și limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Lidia SCURTU, 

asistent universitar. Rodica MOȘNEGUȚU, lector 

universitar. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități Forma 

de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

60 30 30 0 0 30 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecții Limba engleza I este predestinat studenților ciclului I (3 ani) cu scopul de ai 

familiariza cu noțiunile lingvistice generale privind înțelegerea și producerea orală și scrisă la teme 

vizând aspecte din viața cotidiană, însușirea terminologiei militare, formarea deprinderii de a citi 

literatura de specialitate, de a selecta informația necesară, de a interpreta și a formula în baza textului citit 

sau a secvenței audiate, propriile enunțuri. 
Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală în cadrul lecțiilor de laborator. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe generale: 

- sa asimileze noțiunile ce țin de terminologia militara; 

- să înțeleagă ideile principale a unei discuții sau prezentări legate de tematica profesiei sale; 

- să înțeleagă fraze familiale legate de necesitățile zilnice pentru supraviețuire; 

- să mențină conversații scurte prin întrebări si răspunsuri; 

- corect să se adreseze superiorilor şi subordonaţilor; 

- să participe la luare de decizii obiective, justificate, suportate de opinii în limba engleză. 

- sa caracterizeze armate și tehnicii militare de circulație națională și internațională din diverse 

perspective; 

- sa citească ușor texte autentice care pot include descrieri de persoane, locuri si obiecte; 

- să scrie corespondentă formală și documente pe tematica profesională militară. 

- sa fie motivați de studiul limbii și a vocabularului specific domeniului militar; 

- sa-si dezvolte abilități de-a interacționa și comunica in aceasta limba; 
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- să acționeze autonom și creativ in diverse situații de viață; 

- să manifeste o gândire critică și să dea dovadă de o responsabilitate înaltă; 

- sa-si creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului militar din Marea Britanie, Statele Unite ale 

Americii şi din Republica Moldova. 

Competențe specifice: 

- să salute civil și militar; 

- să se adreseze la cineva; 

- să se prezinte și sa ceară cuiva sa se prezinte; 

- să fie respectuos; 

- să caracterizeze o persoană; 

- să caracterizeze un loc; 

- să localizeze o tară; 

- să indice ora si orarul; 

- să vorbească despre activitățile cotidiene; 

- să vorbească despre gusturi și preferințe; 

- să exprime reguli; 

- să dea o apreciere. 

Finalități de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenții vor capabili: 

- să determine ideea unui text şi să explice cum e suportată de detaliile cheie. 

- să creeze viziunii de ansamblu asupra situaţiei militare în lumea contemporană; 

- să examineze / interpreteze multiaspectual necesităţile militarilor în profesia aleasă; 

- să utilizeze terminologii militare adecvate pentru fenomenul respectiv; 

- să caracterizeze armata, muniţiile şi tehnicile militare de circulaţie internaţională şi intrastatală din 

diverse perspective; 
- să utilizeze corect forma negativă; 
- să folosească structurile interogative; 

- să potrivească articolele definite și nedefinite; 

- să conjuge verbele la indicativ prezent. 

- să identifice corect numele de profesii; 

- să știe să numere până la 1000. 

- să cunoască vocabularul ce ține de mobilierul camerei și sălii de studiu. 

Condiții prerechizit: pentru studierea cursului Limba Engleza I este necesară o inițiere în studiul limbii 

engleze, nivelul A1 conform cerințelor CECR si deoarece acest curs este creat de NATO, el include un 

standard militar internaţional STANAG. 

Teme de bază: The classroom . This is my clock.That’s his pen.  Sue’s a Teacher. They aren’t 

mechanics. Is he a student? What time is it? In the classroom. This is my friend. He’s happy. Where is 

the barracks? This is Sgt Rivera’s brother. He’s reading a book. What is she doing? Who’s that man? 

Strategii de predare-învățare: lecții de laborator, lucrări individuale, consultații. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc.  

Nota finală se constituie din media evaluărilor periodice * 0,3 + media evaluărilor curente * 0,2 + media 

lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului * 0,5. 

Bibliografie selectivă: 

1. American Language Course, Nonintensive Volume 1, student text, October 1998; 

2. American Language course, Nonintensive Volume 1, homework text, October 1998; 

3. American Language Course, Nonintensive Volume 1, listening text, October 1998; 

4. Dictionary for learners of English, Oxford Wordpower, Oxford university Press 2004; 

5. New English File, Beginner, teacher’s book 

6. New English File, Beginner, student book 

7. New English File, Beginner, work book 

8. Campaign 1, English for the military, student’s book. Macmillan, 2004; 

9. Campaign 2, English for the military, student’s book. Macmillan, 2004; 
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10. Campaign, Dictionary of Military Terms, Macmillan 2004; 

11. Campaign 1,2 English for the Military class Audio CD’s Macmillan 2004 ; 

12. Breakthrough, Student’s book, The British council’s Peacekeeping, English Project, 2005; 

13. Class Audio CD Break through, 2005; 

14. Campaign 1, Grammar practice, Louis Harrison. 

15. Campaign 1,2 Teacher’s book. 

16. Command English student’s book. Longman1994 

17. www.campaignmilitaryenglish.com/ 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Administrație publică 

Denumirea cursului: Limba strină 1 (franceză)  

Codul cursului în planul de studii: G.01.O.004.21 
Nivelul calificării ISCED: 6  
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 

Specialitatea :  
1031.2 Conducerea subunităţilor de artilerie   

Catedra responsabilă de curs: Științe  

umanistice și limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Donica Aliona, 

asistent  universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual curs seminar laborator 

60 30 30 0 0 30 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecții Limba franceza I este predestinat studenților ciclului I (universitar) cu scopul de ai 

familiariza cu noțiunile lingvistice generale privind înțelegerea și producerea orală și scrisă la teme 

vizând aspecte din viața cotidiană, însușirea terminologiei militare, formarea deprinderii de a citi 

literatura de specialitate, de a selecta informația necesară, de a interpreta și a formula în baza textului 

citit sau a secvenței audiate, propriile enunțuri. Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală în 

cadrul lecțiilor de laborator. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe generale: 

- de a menține conversații scurte prin întrebări și răspunsuri; 

- de a înțelege fraze familiale legate de necesitățile zilnice pentru supraviețuire; 

- de a citi ușor texte autentice care pot include descrieri de persoane, locuri și obiecte; 

- de a participa la luarea de decizii obiective, justificate, suportate de opinii în limba franceză. de a-și 

dezvolta abilități de-a interacționa și comunica în această limba; 

- de a acționeze autonom și creativ în diverse situații de viață; 

- de a manifesta o gândire critică și de a da dovadă de responsabilitate înaltă; 

- de a fie motivați de studiul limbii și a vocabularului specific domeniului militar. 

Competențe specifice: 

- de a înțelege ideile principale a unei discuții sau prezentări legate de tematica profesiei sale;  

- de a caracteriza armate și tehnicii militare de circulație națională și internațională din diverse 

perspective; 

- de a-și crea o viziune de ansamblu asupra sistemului militar francez; 

- de a scrie corespondentă formală și documente pe tematica profesională militară;  

- de a opera cu documentele specifice domeniului; 

- de a identifica metode de cooperare și dialog cu militari străini, francezi, în vederea rezolvării cu succes 

a misiunilor; 

- de a promova valorile naționale și militare, respectând Constituția și legile tarii pe plan național și 

internațional. 

http://www.campaignmilitaryenglish.com/
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Finalități de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenții vor capabili: 

- să salute civil și militar; 

- să se prezinte și sa ceară cuiva sa se prezinte;  

- să fie respectuos; 

- să caracterizeze o persoană; 

- să caracterizeze un loc;  

- să localizeze o tară; 

- să indice ora si orarul; 

- să vorbească despre activitățile cotidiene; 

-  să vorbească despre gusturi și preferințe;  

- să exprime reguli; 

- să dea o apreciere; 

- să aplice corect și diferențiat pronumele personale și cele de politețe;  

- să folosească corespunzător pronumele personal on; 

- să utilizeze corect verbele auxiliare; 

- să acorde în număr și gen adjectivele calificative și cele de naționalitate;  

- să utilizeze corect forma negativă; 

- să folosească structurile interogative; 

- să potrivească articolele definite și nedefinite; 

- să folosească prepozițiile corespunzătoare numelor de țări, la genul corespunzător;  

- să conjuge verbele la indicativ prezent, inclusiv cele pronominale. 

- să identifice corect numele de profesii după gen;  

- să utilizeze corect expresia il y a; 

- să utilizeze prezentativele c est / ce sont; 

-  să știe să numere până la 1000. 

- să cunoască vocabularul ce ține de mobilierul camerei și sălii de studiu. 

Condiții prerechizit: pentru studierea cursului Limba Franceza I este necesară o inițiere în studiul 

limbii franceze, nivelul A1 conform cerințelor CECRL. 

Teme de bază: Les premiers jours en opération, Le français c’est facile! Bonjour, mon colonel! Au 

bureau administratif, En Afrique, au Niger, Quartier libre: Rencontre à l’AIF, Culture: Qui sont-ils? 

Culture: Un illustre inconnu. La vie à la caserne, La caserne du Carana, Journée portes-ouvertes, Le 

quotidien au régiment, Mon emploi du temps, L’installation dans la zone vie 
Reglement intérieur, Quartier libre : j’adore ! Bienvenue mon colonel! 
Strategii de predare-învățare: lecții de laborator, lucrări individuale, consultații. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc.  

Nota finală se constituie din media evaluărilor periodice * 0,3 + media evaluărilor curente * 0,2 + media 

lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului * 0,5. 

Bibliografie selectivă: 

1. Alter Ego (manuel et cahier d’exercice), édition Hachette 2006 

2. Alter Ego Plus (manuel et cahier d’exercice), édition Hachette 2012 

3. En avant (manuel et cahier d’exercice), édition PEFC 2012 

4. Communication progressive du français. Editions Clé international 2004 

5. Grammaire progressive du français. Editions Clé international 2001 

6. Vocabulaire progressif du français. Editions Clé international 2003 

7. Armées d’aujourd’hui (revue française pour les militaires) 

8. www. tv5monde.com (apprendre la langue française) 

9. www.rfi.fr / langue française 

10. www.rts.ch /géopolitis 

11. www.wikipedia.org 

 

 

 

http://www/
http://www.rfi.fr/
http://www.rts.ch/
http://www.wikipedia.org/
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Activitatea de luptă la 

sistemele de artilerie 1 

Codul cursului în planul de studii: S.03.O.126 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ.Ion MIZERNIUC, lector 

universitar (nivelul II). 

Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma 

de 

evaluar

e 

 

Număr de 

credite total contac

t 

direct 

studiu 

individua

l 

curs seminar lecții 

practice 

120 60 60 16 4 40 E 4 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina activitatea de luptă la sistemele de artilerie este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) în 

calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile 

teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în 

luptă, de a introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, 

voinţă de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de 

organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi 

tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să însuşească specificul activității de luptă la sistemele de artilerie; 

- să știe structura organizatorică, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de artilerie, forţelor şi 

mijloacelor primite în sprijin şi date ca întărire, modul şi procedeele de întrebuinţare a lor în luptă; 

- să cunoască specific în dependență de sistemele de artilerie de organizare și executare a lucrului; 

- să știe planificarea, organizarea şi conducerea cu acţiunile plutonului (bateriei)  în lupta modernă; 

- să însuşească siguranța nemijlocită și apărarea proprie a dispozitivului de luptă. 

 

Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în procesul de lucru la sistemele de artilerie; 

- cunoaşterea şi aplicarea noilor procedee de lucru la sistemele de artilerie în activităţi de studiu şi 

cercetare; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a situației, care permite viitorului 

ofițer să se orienteze operativ la schimbarea bruscă a situației pe câmpul de luptă; 

- dezvoltarea capacităţii de planificare, organizare şi conducere cu acţiunile plutonului (bateriei) în 

lupta modernă; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activitatea de luptă la sisteme de artilerie modernă; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul activității de luptă; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului activitatea de luptă la sitemele de artilerie 1 este 

necesară studierea,   construcția și exploatarea sistemelor de artilerie 1 și 2, topogeodezia artileristică și 

aparate de artilerie. 
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Teme de bază:  Ocuparea poziției de tragere neacoperite pregătite din timp; Ochirea pieselor pe direcția 

de bază și formarea fascicolului paralel; Efectuarea tragerii din poziția de tragere neacoperită. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Regulamentul de luptă al artileriei (divizion, baterie, pluton, piesă), Chişinău, Centrul editorial, 

2005; 

2. Regulile de tragere şi de conducere a focului de artilerie (rt şi cf – 96), Chişinău: Centrul 

editorial, 1996; 

3. Curs de pregătire la artilerie (cpa – 96), Chişinău: Centrul editorial, 1996;  

4. Instrucţiuni privind activitatea de luptă a subunităţilor de foc ale artileriei, Chişinău: Secţia 

editare a Ministerului de Apărare, 1995; 

5. Metodica instruirii echipelor de servanţi şi închegarea plutoanelor de tragere privind activitatea 

de luptă la materialul de artilerie din dotare, Chişinău 2008; 

6. Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерий, Москва: Военное 

Издательство Министерства Oбороны СССР, 1987; 

7. Специальная и техническая самоходно – артиллерийских подразделений вдв, Москва: 

Военное Издательство Министерства Oбороны СССР, 1990; 

8. Metodica pregătirii militarilor şi subunităţilor de artilerie la instrucţia de specialitate, Bucureşti: 

Tipografia Militară a Ministerului Apărării Naţionale, 1990. 

 

 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să interpreteze metodele de ocupare ale poziţiilor de tragere acoperite în dependenţă de situaţie; 

- să enunţe comenzile comandantului de piesă la ocuparea şi părăsirea poziţiei de tragere; 

- să conducă cu echipa de servanţi la ocuparea poziţiei de tragere acoperite nepregătită cu cercetarea 

preliminară; 

- să conducă cu echipa de servanţi la ocuparea poziţiei de tragere acoperite nepregătită fără cercetare 

preliminară (din marş); 

- să enunţe metodele de îndreptarea piesei de bază pe direcţia de bază; 

- să enunţe metodele de formarea fascicolului  paralel; 

- să îndrepte piesa (de bază) pe direcţia de bază în funcţia comandant de pisă sau ochitor; 

- să determine derivele pe punctele de ochire în funcţia ochitor; 

- să determine intervalele, treptele şi diferenţa de altitudine; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să enunţe activităţile comandantului pluton de tragere la alegerea şi pregătirea poziţiei de tragere; 

- să calculeze înălţătoarele minime şi adâncimea acoperirii poziţiei de tragere; 

- să ia hotărârea privind valabilitatea ocupării poziţiei de tragere acoperită; 

- să enunţe comenzile comandantului plutonului de tragere la ocuparea şi părăsirea poziţiei de tragere; 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Activitatea de luptă la 

sistemele de artilerie 2 

Codul cursului în planul de studii: S.04.O.135 
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Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ.Ion MIZERNIUC, lector 

universitar (nivelul II). 

Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma 

de 

evaluar

e 

 

Număr de 

credite total contac

t 

direct 

studiu 

individua

l 

curs seminar lecții 

practice 

60 30 30 6 - 24 E 20 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina activitatea de luptă la sistemele de artilerie este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) în 

calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile 

teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în 

luptă, de a introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, 

voinţă de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de 

organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi 

tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să însuşească specificul activității de luptă la sistemele de artilerie; 

- să știe structura organizatorică, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de artilerie, forţelor şi 

mijloacelor primite în sprijin şi date ca întărire, modul şi procedeele de întrebuinţare a lor în luptă; 

- să cunoască specific în dependență de sistemele de artilerie de organizare și executare a lucrului; 

- să știe planificarea, organizarea şi conducerea cu acţiunile plutonului (bateriei)  în lupta modernă; 

- să însuşească siguranța nemijlocită și apărarea proprie a dispozitivului de luptă. 

 

Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în procesul de lucru la sistemele de artilerie; 

- cunoaşterea şi aplicarea noilor procedee de lucru la sistemele de artilerie în activităţi de studiu şi 

cercetare; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a situației, care permite viitorului 

ofițer să se orienteze operativ la schimbarea bruscă a situației pe câmpul de luptă; 

- dezvoltarea capacităţii de planificare, organizare şi conducere cu acţiunile plutonului (bateriei) în lupta 

modernă; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activitatea de luptă la sisteme de artilerie modernă; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul activității de luptă; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 
 



16 
 

 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să interpreteze metodele de ocupare ale poziţiilor de tragere acoperite în dependenţă de situaţie; 

- să enunţe comenzile comandantului de piesă la ocuparea şi părăsirea poziţiei de tragere; 

- să conducă cu echipa de servanţi la ocuparea poziţiei de tragere acoperite nepregătită cu cercetarea 

preliminară; 

- să conducă cu echipa de servanţi la ocuparea poziţiei de tragere acoperite nepregătită fără cercetare 

preliminară (din marş); 

- să enunţe metodele de îndreptarea piesei de bază pe direcţia de bază; 

- să enunţe metodele de formarea fascicolului  paralel; 

- să îndrepte piesa (de bază) pe direcţia de bază în funcţia comandant de pisă sau ochitor; 

- să determine derivele pe punctele de ochire în funcţia ochitor; 

- să determine intervalele, treptele şi diferenţa de altitudine; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să enunţe activităţile comandantului pluton de tragere la alegerea şi pregătirea poziţiei de tragere; 

- să calculeze înălţătoarele minime şi adâncimea acoperirii poziţiei de tragere; 

- să ia hotărârea privind valabilitatea ocupării poziţiei de tragere acoperită; 

- să enunţe comenzile comandantului plutonului de tragere la ocuparea şi părăsirea poziţiei de tragere; 

 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului activitatea de luptă la sitemele de artilerie 2 este 

necesară studierea  Activitatea de luptă la sitemele de artilerie 1, construcția și exploatarea sistemelor de 

artilerie 1 și 2, topogeodezia artileristică și aparate de artilerie. 

Teme de bază:  Complexul de mașini 1V17-1, Organizarea cercetării și cnducerii focului în punctul de 

comandă și observare. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Regulamentul de luptă al artileriei (divizion, baterie, pluton, piesă), Chişinău, Centrul editorial, 

2005; 

2. Regulile de tragere şi de conducere a focului de artilerie (rt şi cf – 96), Chişinău: Centrul 

editorial, 1996; 

3. Curs de pregătire la artilerie (cpa – 96), Chişinău: Centrul editorial, 1996;  

4. Instrucţiuni privind activitatea de luptă a subunităţilor de foc ale artileriei, Chişinău: Secţia 

editare a Ministerului de Apărare, 1995; 

5. Metodica instruirii echipelor de servanţi şi închegarea plutoanelor de tragere privind activitatea 

de luptă la materialul de artilerie din dotare, Chişinău 2008; 

6. Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерий, Москва: Военное 

Издательство Министерства Oбороны СССР, 1987; 

7. Специальная и техническая самоходно – артиллерийских подразделений вдв, Москва: 

Военное Издательство Министерства Oбороны СССР, 1990; 

8. Metodica pregătirii militarilor şi subunităţilor de artilerie la instrucţia de specialitate, Bucureşti: 

Tipografia Militară a Ministerului Apărării Naţionale, 1990. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Activitatea de luptă la 

sistemele de artilerie 3 

Codul cursului în planul de studii: S.05.O.145 
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Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ.Ion MIZERNIUC, lector 

universitar (nivelul II). 

Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma 

de 

evaluar

e 

 

Număr de 

credite total contac

t 

direct 

studiu 

individua

l 

curs seminar lecții 

practice 

180 90 90 10 4 76 E 20 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina activitatea de luptă la sistemele de artilerie 3 este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) în 

calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile 

teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în 

luptă, de a introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, 

voinţă de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de 

organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi 

tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să însuşească specificul activității de luptă la sistemele de artilerie; 

- să știe structura organizatorică, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de artilerie, forţelor şi 

mijloacelor primite în sprijin şi date ca întărire, modul şi procedeele de întrebuinţare a lor în luptă; 

- să cunoască specific în dependență de sistemele de artilerie de organizare și executare a lucrului; 

- să știe planificarea, organizarea şi conducerea cu acţiunile plutonului (bateriei)  în lupta modernă; 

- să însuşească siguranța nemijlocită și apărarea proprie a dispozitivului de luptă. 

 

Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în procesul de lucru la sistemele de artilerie; 

- cunoaşterea şi aplicarea noilor procedee de lucru la sistemele de artilerie în activităţi de studiu şi 

cercetare; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a situației, care permite viitorului 

ofițer să se orienteze operativ la schimbarea bruscă a situației pe câmpul de luptă; 

- dezvoltarea capacităţii de planificare, organizare şi conducere cu acţiunile plutonului (bateriei) în lupta 

modernă; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activitatea de luptă la sisteme de artilerie modernă; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul activității de luptă; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 
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Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să interpreteze metodele de ocupare ale poziţiilor de tragere acoperite în dependenţă de situaţie; 

- să enunţe comenzile comandantului de piesă la ocuparea şi părăsirea poziţiei de tragere; 

- să conducă cu echipa de servanţi la ocuparea poziţiei de tragere acoperite nepregătită cu cercetarea 

preliminară; 

- să conducă cu echipa de servanţi la ocuparea poziţiei de tragere acoperite nepregătită fără cercetare 

preliminară (din marş); 

- să enunţe metodele de îndreptarea piesei de bază pe direcţia de bază; 

- să enunţe metodele de formarea fascicolului  paralel; 

- să îndrepte piesa (de bază) pe direcţia de bază în funcţia comandant de pisă sau ochitor; 

- să determine derivele pe punctele de ochire în funcţia ochitor; 

- să determine intervalele, treptele şi diferenţa de altitudine; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să enunţe activităţile comandantului pluton de tragere la alegerea şi pregătirea poziţiei de tragere; 

- să calculeze înălţătoarele minime şi adâncimea acoperirii poziţiei de tragere; 

- să ia hotărârea privind valabilitatea ocupării poziţiei de tragere acoperită; 

- să enunţe comenzile comandantului plutonului de tragere la ocuparea şi părăsirea poziţiei de tragere; 

 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului activitatea de luptă la sitemele de artilerie 3 este 

necesară studierea  Activitatea de luptă la sitemele de artilerie 2, construcția și exploatarea sistemelor de 

artilerie 1 și 2, topogeodezia artileristică și aparate de artilerie. 

Teme de bază:  Complexul de mașini 1V17-1, Organizarea cercetării și cnducerii focului în punctul de 

comandă și observare. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Regulamentul de luptă al artileriei (divizion, baterie, pluton, piesă), Chişinău, Centrul editorial, 

2005; 

2. Regulile de tragere şi de conducere a focului de artilerie (rt şi cf – 96), Chişinău: Centrul 

editorial, 1996; 

3. Curs de pregătire la artilerie (cpa – 96), Chişinău: Centrul editorial, 1996;  

4. Instrucţiuni privind activitatea de luptă a subunităţilor de foc ale artileriei, Chişinău: Secţia 

editare a Ministerului de Apărare, 1995; 

5. Metodica instruirii echipelor de servanţi şi închegarea plutoanelor de tragere privind activitatea 

de luptă la materialul de artilerie din dotare, Chişinău 2008; 

6. Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерий, Москва: Военное 

Издательство Министерства Oбороны СССР, 1987; 

7. Специальная и техническая самоходно – артиллерийских подразделений вдв, Москва: 

Военное Издательство Министерства Oбороны СССР, 1990; 

8. Metodica pregătirii militarilor şi subunităţilor de artilerie la instrucţia de specialitate, Bucureşti: 

Tipografia Militară a Ministerului Apărării Naţionale, 1990. 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Aparate de artilerie 

Codul cursului în planul de studii: S.04.O.133 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs:  Ion MIZERNIUC, 

lector universitar (nivelul II). 

Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma 

de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contac

t 

direct 

studiu 

individua

l 

curs seminar lecții 

practice 

60 30 30 10 - 20 E 2 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina aparate de artilerie este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri pentru 

subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice 

şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme întrunite, 

cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a manualelor de 

luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a introduce în 

practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de comandant, este 

inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi ducere a luptei cu 

plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni a subunităţilor de 

artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să mânuiască aparatele şi mecanismele de ochire ale materialului de artilerie; 

- să execute reglarea şi pregătirea pentru lucru a binoclului de diferit model aflat în dotare; 

- să pregătescă goniometrul busolă pentru lucru şi să execute pregătirea goniometrului busolă pentru 

mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu goniometrul busolă cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a goniometrului busolă; 

- să pregătescă telemetrul cuantic pentru lucru şi să execute pregătirea telemetrul cuantic pentru mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu telemetrul cuantic cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a telemetrul cuantic; 

 

 

Competenţe specifice: 

- să poată aprecia importanţa construcţiei şi exploatării materialului de artilerie în lupta modernă; 

- să poată previni incidentele pe timpul tragerilor de luptă; 

- să poată organiza remedierea incidentelor de tragere; 

- să poată previni incidentele pe timpul lucrului cu armamentul şi muniţia de artilerie; 

- să propună modificări noi în construcţia materialului de artilerie; 

- să utilizeze sistemele de artilerie în mod adecvat şi la nivelul de performanţă stabilit prin standarde. 
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Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

să enumere destinaţia, capacităţile de luptă, caracteristicile tehnico-tactice şi principiul construcţiei               

   armamentului şi muniţiei materialului de artilerie; 

- să explice modul de funcţionare a părţilor componente principale a materialului de artilerie; 

- să enunţe destinaţia şi să enumere caracteristicile tactico-tehnice ale mijloacelor de cercetare  

- optică şi ale mijloacelor tehnice de cercetare; 

- să denumească construcţia generală, schema optică, principiul de funcţionare şi regulile de   folosire ale 

mijloacelor  de cercetare optică şi ale mijloacelor tehnice de cercetare; 

- să cunoască principiul pregătirii pentru lucru a ale mijloacelor   de cercetare optică şi ale mijloacelor 

tehnice de cercetare; 

- să descrie principiul lucrului cu mijloacele  de cercetare optică şi cu mijloacele tehnice de   

- cercetare; 

- să redeie verificarea stării tehnice şi a funcţionării fără erori a mijloacelor de cercetare optică şi  

   ale mijloacelor tehnice de cercetare; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să pregătescă goniometrul busolă pentru lucru şi să execute pregătirea goniometrului busolă pentru 

mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu goniometrul busolă cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a goniometrului busolă; 

- să pregătescă telemetrul cuantic pentru lucru şi să execute pregătirea telemetrul cuantic pentru mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu telemetrul cuantic cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a telemetrul cuantic; 

 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului aparate de artilerie este necesar cunoașterea cursului de 

regulamente militare și posedarea unui limbaj tehnic militar. 

Teme de bază:  Aparate de cercetare optică, aparate de conducere a focului de artilerie. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru tunul-obuzier cal. 152 mm md. 1981. Ed. 

Anului 1981.  

2. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru aruncătorul cal. 120 mm md. 1942. Ed. 

Anului 1975. 

3. Regulamentul cunoaşterea aruncătorului cal. 82 mm md. 1977 şi muniţiei.  

4. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru obuzierul cal.122 mm md. 1938 m. Ed. 

Anului 1981. 

5. Manualul sergentului trupelor de artilerie şi rachete. Ed. Anului 1978.  

6. Bazele construcţiei pieselor şi muniţiilor artileriei terestre. Ed. Anului 1976. 

7. Muniţiile artileriei terestre. Ed. Anului 1970. 

8. Artileria de câmp modernă. Ed. Anului 1992.  

9. Aruncătorul cal. 120 mm md. 1938. Ed. Anului 1969. 

10. Descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare pentru tunul cal. 152 mm 2a36.  

11. Muniţiile tunului cal. 152 mm 2a36. 

12. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul-obuzier cal. 152 mm d-20. Ed. Anului 1973. 

13. Instrucţiuni de serviciu pentru obuzierul cal. 122 mm m-30. Ed. Anului 1981. 

14. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul antitanc cal. 100 mm mt-12. Ed. Anului 1980. 

15. Instrucţiuni de serviciu pentru maşina de luptă 9p148. 
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  Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Elemente de artă militară 2 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.133 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ., Vladimir RAETCHI,  

Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma 

de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contac

t 

direct 

studiu 

individua

l 

curs seminar lecții 

practice 

120 60 60 8 4 48 E 4 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina elemente de artă militară 2 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri 

pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor 

teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme 

întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a 

manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a 

introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de 

comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi 

ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni 

a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- enunţe bazele luptei contemporane de arme întrunite, structura organizatorică şi  conducerea cu plutonul 

(bateria) în luptă; 

- relateze structura organizatorică de stat, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de artilerie şi organizarea 

cooperării între ele; 

- releve organizarea, armamentul, şi tactica de luptă a unităţilor şi subunităţilor  de arme întrunite; 

- distingă obiectivele şi conţinutul asigurării genistice a subunităţilor de artilerie la diferite forme de luptă, 

forţele  şi  mijloacele  necesare pentru îndeplinirea lor; 

- înţeleagă sensul şi esenţa conducerii în secret cu  trupele, cerinţele Regulamentelor de luptă, ordinelor şi 

dispoziţiilor Ministrului Apărării al Republicii privind asigurarea conducerii în secret; 

- distingă sensul şi esenţa conducerii în secret cu  trupele, cerinţele Regulamentelor de luptă, ordinelor şi 

dispoziţiilor Ministrului Apărării al Republicii privind asigurarea conducerii în secret; 

 

 

Competenţe specifice: 

- relateze conţinutul activităţilor comandanţilor la menţinerea gradului înalt al capacităţii de  luptă  şi  de  

mobilizare a subunităţilor; 

- rezume organizarea şi metodica de executare a instrucţiunilor la pregătirea tactică  (şedinţelor tactico-

instructive, tactice, lecţiilor instructiv-metodice şi  tragerilor, şedinţelor de control în complex, 

aplicaţiilor tactice cu tragere de luptă). 
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Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- folosească  eficient şi pe deplin capacităţile de luptă a armamentului  şi tehnicii de luptă din dotarea  

subunităţilor de artilerie; 

- întrebuinţeze  aparatele  şi  tehnica din  dotarea  subunităţilor de  artilerie, să execute cu  pricepere 

cercetarea de artilerie;  

- acţioneze hotărâtor  în cele  mai diverse condiţii de luptă, în condiţii de întrebuinţare de către inamic  a 

armei de nimicire în masă, a organiza  şi  a  realiza  protecţia  efectivului subunităţilor; 

- folosească mijloacele de protecţie individuale şi colective, aparatele de cercetare chimică şi radioactivă; 

- folosească  harta codificată, diferite tabelele de semnale şi indicative; 

- conducă acţiunile de luptă atât cu plutonul de tragere cât şi cu plutonul de comandă  al  bateriei; 

- utilizeze eficient şi pe deplin capacităţile de luptă a armamentului  şi tehnicii de luptă din dotarea  

subunităţilor de artilerie; 

- utilizeze asigurarea genistică în diferite forme de luptă; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- orienteze aparatele optice şi modul de folosirea  lor  în  luptă,  precum  şi  modalităţile principale  de  

executare a legării topogeodezice; 

- dezvolte toate tipurile de asigurare multilaterală a acţiunilor de luptă ale subunităţilor de artilerie ; 

- formuleze dispunerea şi staţionarea  subunităţilor  de  artilerie în teren şi organizarea apărării  proprii şi 

a siguranţei nemijlocite; compare capacităţile de luptă ale maşinilor de comandament: a comandantului 

de divizion  1V19, comandantului de  baterie 1V18, maşinii şefului statului major al divizionului  

1V111, dispozitivelor şi aparatele din dotarea lor, în vederea pregătirii maşinilor  pentru luptă şi 

folosirea pe deplin a capacităţilor; 

- standardizeze orientarea aparatelor optice şi folosi  în  luptă,  precum  şi  modalităţile principale  de  

executare a legării topogeodezice; 

- compare toate tipurile de asigurare multilaterală a acţiunilor de luptă ale subunităţilor de artilerie ; 

- argumenteze organizarea transportul şi  deplasarea subunităţilor de artilerie; 

 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului elemente de artă militară 2 este necesară însușirea 

cursului de elemente de artă militară 1. 

Teme de bază:  Acțiunile subunităților de arme întrunite în luptă, Acțiunile subunităților de artilerie în 

luptă. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. CRM - Constituţia Republicii Moldova 

2. DM - Doctrina militară a Republicii Moldova 

3. LRMPFA - Legea Republici Moldova  cu privire la Forţele Armate 

4. RLA - Regulamentul  de  luptă  al  artileriei. ( Partea II, Divizion, baterie, pluton, piesă ) Chişinău. 

Centrul Editorial 2005. 

5. TA - Manualul Tactica artileriei.  Chişinău. Editura 2002. 

6. IPALSA - Instrucţiuni privind  activitatea  de  luptă a  subunităţilor  de  foc  ale artileriei. Chişinău – 

1995 

7. TAT - Tactica  artileriei  terestre.  B.I. Strelcenko; Lauşkin;  Manual Editura  militară  1975. 

8. ISAALN - Instruirea  subunităţilor  de  artilerie  la  acţiunile  de  luptă  pe timp  de  noapte. Editura  

militară 1988. 

9. IPASCC - Instrucţiuni privind  activitatea  subunităţilor  de  cercetare  optică. Editura  militară  1985 

10. CTDBA - Cercetarea  şi  transmisiunile  la  divizionul  şi  bateria  de artilerie. Bucureşti –1984. 



23 
 

11. DAL - Divizionul  de  artilerie  în  luptă. Peredeliskii editura  militară  1984. 

12. MPTSA - Metodica  pregătirii  tactice  în  subunităţile  de  artilerie. D.P. Razuvaev. Editura  militară 

1972. 

13. ASC - Atlas  cu  semnele  convenţionale.  Chişinău  - 2000. 

14. CDDF - Culegere  de  dispoziţii  şi  documente  formalizate. Tbilisi - 1989. 

15. HO - Harta ofiţerului.  Pombric I. D. Şevcenco N. A. Editură militară –1985. 

16. CNPPLTA - Culegerea de normative pentru pregătirea de luptă a  trupelor  de artilerie. Or. Chişinău 

1996.   

17. MDPCL - Material didactic „Plutonul de comandă în luptă”. Lt. col. D. Sofronovici., Lt. col. V. 

Gherman 2005. 

18. MDCCPC - Material didactic „Carnetul comandantului plutonului de comandă”. Lt. col. D. 

Sofronovici. 2005. 

 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Elemente de artă militară 3 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.143 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ., Vladimir GHERMAN, 

asistent universitar 

Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma 

de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contac

t 

direct 

studiu 

individua

l 

curs seminar lecții 

practice 

120 60 60 10 4 46 E 4 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina elemente de artă militară 3 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri 

pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor 

teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme 

întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a 

manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a 

introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de 

comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi 

ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni 

a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să explice bazele luptei contemporane de arme întrunite, structura organizatorică şi conducerea cu 

plutonul (bateria) în luptă; 

- să explice structura organizatorică de stat, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de artilerie şi 

organizarea cooperării între ele; 

- să explice organizarea, armamentul, şi tactica de luptă a unităţilor şi subunităţilor  de arme întrunite; 

- să enumere obiectivele şi conţinutul asigurării genistice a subunităţilor de artilerie la diferite forme de 

luptă, forţele şi mijloacele necesare pentru îndeplinirea lor; 

- să explice sensul şi esenţa conducerii în secret cu trupele, cerinţele Regulamentelor de luptă, ordinelor şi 

dispoziţiilor Ministrului Apărării al Republicii privind asigurarea conducerii în secret; 
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- să enumere conţinutul activităţilor comandanţilor la menţinerea gradului înalt de capacitate de luptă şi 

de mobilizare a subunităţilor; 

- să explice organizarea şi metodica de executarea a instrucţiunilor la pregătirea tactică (şedinţelor 

tactico-instructive, tactice, lecţiilor instructiv-metodice şi tragerilor, şedinţelor de control în complex, 

aplicaţiilor tactice cu tragere de luptă). 

 

Competenţe specifice: 

- să planifice acţiunile de luptă atît cu plutonul de tragere cît şi cu plutonul de comandă al bateriei;  

- să folosească eficient şi pe deplin capacităţile de luptă a armamentului şi tehnicii de luptă din dotarea 

subunităţilor de artilerie; 

- să întrebuinţeze aparatele şi tehnica din dotarea subunităţilor de artilerie, să execute cu pricepere 

cercetarea de artilerie; 

- să acţioneze hotărîtor în cele mai diverse condiţii de luptă, în condiţii de întrebuinţare de către inamic a 

armei de nimicire în masă, a organiza şi a realiza protecţia efectivului subunităţilor; 

- să folosească mijloacele de protecţie individuale şi colective, aparatele de cercetare chimică şi 

radioactivă; 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să organizeze asigurarea genistică în diferite forme de luptă; 

- să lucreze la staţiile de radio din reţeaua bateriei în conformitate cu regulile stabilite; 

- să folosească harta codificată, diferite tabelele de semnale şi indicative; 

- să îndeplinească normativele la pregătirea tactică, prevăzute în culegerea de normative  pentru 

subunităţile de artilerie şi programa dată; 

- să desfăşoare şedinţe cu efectivul plutonului la pregătirea tactică şi pregătirea  specială. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să întrebuinţeze în luptă maşinile de comandament: a comandantului de divizion 1V19, comandantului 

de  baterie 1V18, a şefului statului major al divizionului 1V111; dispozitivelor şi aparatele din dotarea 

lor; pregătirea maşinilor pentru luptă şi folosirea pe deplin a capacităţilor; 

- să folosească aparatele optice în luptă, precum şi să execute legarea topogeodezică a dispozitivului de 

luptă al bateriei de artilerie; 

- să folosească toate tipurile de asigurare multilaterală a acţiunilor de luptă ale subunităţilor de artilerie; 

- să organizeze transportul şi deplasarea subunităţilor de artilerie; 

- să organizeze dispunerea şi staţionarea subunităţilor de artilerie în teren şi organizarea apărării proprii şi 

a siguranţei nemijlocite; 

- să planifice, organizeze şi să comande cu acţiunile de luptă ale plutonului (bateriei) de artilerie 

(antitanc); 

 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului elemente de artă militară 3 este necesară însușirea 

cursului de elemente de artă militară 2 și elemente de artă militară 1. 

Teme de bază:  Acțiunile subunităților de arme întrunite în luptă, Acțiunile subunităților de artilerie în 

luptă. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. CRM - Constituţia Republicii Moldova 

2. DM - Doctrina militară a Republicii Moldova 

3. LRMPFA - Legea Republici Moldova  cu privire la Forţele Armate 

4. RLA - Regulamentul  de  luptă  al  artileriei. ( Partea II, Divizion, baterie, pluton, piesă ) Chişinău. 
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Centrul Editorial 2005. 

5. TA - Manualul Tactica artileriei.  Chişinău. Editura 2002. 

6. IPALSA - Instrucţiuni privind  activitatea  de  luptă a  subunităţilor  de  foc  ale artileriei. Chişinău – 

1995 

7. TAT - Tactica  artileriei  terestre.  B.I. Strelcenko; Lauşkin;  Manual Editura  militară  1975. 

8. ISAALN - Instruirea  subunităţilor  de  artilerie  la  acţiunile  de  luptă  pe timp  de  noapte. Editura  

militară 1988. 

9. IPASCC - Instrucţiuni privind  activitatea  subunităţilor  de  cercetare  optică. Editura  militară  1985 

10. CTDBA - Cercetarea  şi  transmisiunile  la  divizionul  şi  bateria  de artilerie. Bucureşti –1984. 

11. DAL - Divizionul  de  artilerie  în  luptă. Peredeliskii editura  militară  1984. 

12. MPTSA - Metodica  pregătirii  tactice  în  subunităţile  de  artilerie. D.P. Razuvaev. Editura  militară 

1972. 

13. ASC - Atlas  cu  semnele  convenţionale.  Chişinău  - 2000. 

14. CDDF - Culegere  de  dispoziţii  şi  documente  formalizate. Tbilisi - 1989. 

15. HO - Harta ofiţerului.  Pombric I. D. Şevcenco N. A. Editură militară –1985. 

16. CNPPLTA - Culegerea de normative pentru pregătirea de luptă a  trupelor  de artilerie. Or. Chişinău 

1996.   

17. MDPCL - Material didactic „Plutonul de comandă în luptă”. Lt. col. D. Sofronovici., Lt. col. V. 

Gherman 2005. 

18. MDCCPC - Material didactic „Carnetul comandantului plutonului de comandă”. Lt. col. D. Sofronovici. 

2005. 

 

 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Elemente de artă militară 4 

Codul cursului în planul de studii: S.06.O.151 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ., Vladimir GHERMAN, 

asistent universitar 

Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma 

de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contac

t 

direct 

studiu 

individua

l 

curs seminar lecții 

practice 

120 60 60 8 3 49 E 4 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina elemente de artă militară 4 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri 

pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor 

teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme 

întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a 

manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a 

introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de 

comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi 

ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni 

a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- bazele luptei contemporane de arme întrunite, structura organizatorică şi  conducerea cu plutonul 

(bateria) în luptă; 

- structura organizatorică de stat, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de artilerie şi organizarea 

cooperării între ele; 

- organizarea, armamentul, şi tactica de luptă a unităţilor şi subunităţilor  de arme întrunite; 

- obiectivele şi conţinutul asigurării genistice a subunităţilor de artilerie la diferite forme de luptă, forţele  

şi  mijloacele  necesare pentru îndeplinirea lor; 

- sensul şi esenţa conducerii în secret cu  trupele, cerinţele Regulamentelor de luptă, ordinelor şi 

dispoziţiilor Ministrului Apărării al Republicii privind asigurarea conducerii în secret; 

- conţinutul activităţilor comandanţilor la menţinerea gradului înalt de capacitate de  luptă  şi  de  

mobilizare a subunităţilor; 

 

Competenţe specifice: 

- să planifice acţiunile de luptă atît cu plutonul de tragere cît şi cu plutonul de comandă al bateriei;  

- să folosească eficient şi pe deplin capacităţile de luptă a armamentului şi tehnicii de luptă din dotarea 

subunităţilor de artilerie; 

- să întrebuinţeze aparatele şi tehnica din dotarea subunităţilor de artilerie, să execute cu pricepere 

cercetarea de artilerie; 

- să acţioneze hotărîtor în cele mai diverse condiţii de luptă, în condiţii de întrebuinţare de către inamic a 

armei de nimicire în masă, a organiza şi a realiza protecţia efectivului subunităţilor; 

- să folosească mijloacele de protecţie individuale şi colective, aparatele de cercetare chimică şi 

radioactivă; 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- acţiona hotărâtor  în cele  mai diverse condiţii de luptă, în condiţii de întrebuinţare de către inamic  a 

armei de nimicire în masă, a organiza  şi  a  realiza  protecţia  efectivului subunităţilor; 

- folosi mijloacele de protecţie individuale şi colective, aparatele de cercetare chimică şi radioactivă; 

- organiza asigurarea genistică în diferite forme de luptă; 

- lucra la staţiile de radio din reţeaua bateriei în conformitate cu regulile  stabilite;   

- folosi  harta codificată, diferite tabelele de semnale şi indicative; 

- îndeplini toate normativele la pregătirea tactică, prevăzute în culegerea de normative  pentru subunităţile 

de artilerie şi programa dată; 

- asigura  şi menţine  un  înalt  grad  de  pregătire în vederea luptei la  subunităţile pe care le va comanda;  

- desfăşura şedinţe cu efectivul plutonului la pregătirea tactică şi pregătirea  specială.  

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să întrebuinţeze în luptă maşinile de comandament: a comandantului de divizion 1V19, comandantului 

de  baterie 1V18, a şefului statului major al divizionului 1V111; dispozitivelor şi aparatele din dotarea 

lor; pregătirea maşinilor pentru luptă şi folosirea pe deplin a capacităţilor; 

- să folosească aparatele optice în luptă, precum şi să execute legarea topogeodezică a dispozitivului de 

luptă al bateriei de artilerie; 

- să folosească toate tipurile de asigurare multilaterală a acţiunilor de luptă ale subunităţilor de artilerie; 

- să organizeze transportul şi deplasarea subunităţilor de artilerie; 

- să organizeze dispunerea şi staţionarea subunităţilor de artilerie în teren şi organizarea apărării proprii şi 

a siguranţei nemijlocite; 

- să planifice, organizeze şi să comande cu acţiunile de luptă ale plutonului (bateriei) de artilerie 

(antitanc). 
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Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului elemente de artă militară 4 este necesară însușirea 

cursului de elemente de artă militară 3 și elemente de artă militară 2. 

Teme de bază:  Acțiunile subunităților de arme întrunite în luptă, Acțiunile subunităților de artilerie în 

luptă. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. CRM - Constituţia Republicii Moldova 

2. DM - Doctrina militară a Republicii Moldova 

3. LRMPFA - Legea Republici Moldova  cu privire la Forţele Armate 

4. RLA - Regulamentul  de  luptă  al  artileriei. ( Partea II, Divizion, baterie, pluton, piesă ) Chişinău. 

Centrul Editorial 2005. 

5. TA - Manualul Tactica artileriei.  Chişinău. Editura 2002. 

6. IPALSA - Instrucţiuni privind  activitatea  de  luptă a  subunităţilor  de  foc  ale artileriei. Chişinău – 

1995 

7. TAT - Tactica  artileriei  terestre.  B.I. Strelcenko; Lauşkin;  Manual Editura  militară  1975. 

8. ISAALN - Instruirea  subunităţilor  de  artilerie  la  acţiunile  de  luptă  pe timp  de  noapte. Editura  

militară 1988. 

9. IPASCC - Instrucţiuni privind  activitatea  subunităţilor  de  cercetare  optică. Editura  militară  1985 

10. CTDBA - Cercetarea  şi  transmisiunile  la  divizionul  şi  bateria  de artilerie. Bucureşti –1984. 

11. DAL - Divizionul  de  artilerie  în  luptă. Peredeliskii editura  militară  1984. 

12. MPTSA - Metodica  pregătirii  tactice  în  subunităţile  de  artilerie. D.P. Razuvaev. Editura  militară 

1972. 

13. ASC - Atlas  cu  semnele  convenţionale.  Chişinău  - 2000. 

14. CDDF - Culegere  de  dispoziţii  şi  documente  formalizate. Tbilisi - 1989. 

15. HO - Harta ofiţerului.  Pombric I. D. Şevcenco N. A. Editură militară –1985. 

16. CNPPLTA - Culegerea de normative pentru pregătirea de luptă a  trupelor  de artilerie. Or. Chişinău 

1996.   

17. MDPCL - Material didactic „Plutonul de comandă în luptă”. Lt. col. D. Sofronovici., Lt. col. V. 

Gherman 2005. 

18. MDCCPC - Material didactic „Carnetul comandantului plutonului de comandă”. Lt. col. D. 

Sofronovici. 2005. 

 

 

 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Măsurări în teren 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.135 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs:  Ion MIZERNIUC, 

lector universitar 

Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma 

de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contac

t 

direct 

studiu 

individua

l 

curs seminar lecții 

practice 

60 30 30 10 - 20 E 2 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina măsurări în teren este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri pentru 

subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice 

şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme întrunite, 

cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a manualelor de 

luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a introduce în 

practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de comandant, este 

inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi ducere a luptei cu 

plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni a subunităţilor de 

artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să enumere destinaţia, capacităţile de luptă, caracteristicile tehnico-tactice şi principiul construcţiei          

aparatelor  de artilerie; 

- să explice modul de funcţionare a părţilor componente principale a aparatelor de artilerie; 

- să enunţe destinaţia şi să enumere caracteristicile tactico-tehnice ale mijloacelor de cercetare optică şi 

ale mijloacelor tehnice de cercetare; 

- să denumească construcţia generală, schema optică, principiul de funcţionare şi regulile de   folosire ale 

mijloacelor  de cercetare optică şi ale mijloacelor tehnice de cercetare; 

- să cunoască principiul pregătirii pentru lucru a ale mijloacelor   de cercetare optică şi ale mijloacelor 

tehnice de cercetare; 

- să descrie principiul lucrului cu mijloacele  de cercetare optică şi cu mijloacele tehnice de cercetare; 

- să redeie verificarea stării tehnice şi a funcţionării fără erori a mijloacelor de cercetare optică şi  

   ale mijloacelor tehnice de cercetare; 

 

Competenţe specifice: 

- să mânuiască aparatele şi mecanismele de ochire ale sistemelor de artilerie; 

- să execute reglarea şi pregătirea pentru lucru a binoclului de diferit model aflat în dotare; 

- să pregătescă goniometrul busolă pentru lucru şi să execute pregătirea goniometrului busolă pentru 

mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu goniometrul busolă cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a goniometrului busolă; 

- să pregătescă telemetrul cuantic pentru lucru şi să execute pregătirea telemetrul cuantic pentru mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu telemetrul cuantic cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a telemetrului cuantic; 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- folosească  eficient şi pe deplin capacităţile de luptă a armamentului  şi tehnicii de luptă din dotarea  

subunităţilor de artilerie; 

- întrebuinţeze  aparatele  şi  tehnica din  dotarea  subunităţilor de  artilerie, să execute cu  pricepere 

cercetarea de artilerie;  

- acţioneze hotărâtor  în cele  mai diverse condiţii de luptă, în condiţii de întrebuinţare de către inamic  a 

armei de nimicire în masă, a organiza  şi  a  realiza  protecţia  efectivului subunităţilor; 

- folosească mijloacele de protecţie individuale şi colective, aparatele de cercetare chimică şi radioactivă; 

- folosească  harta codificată, diferite tabelele de semnale şi indicative; 

- conducă acţiunile de luptă atât cu plutonul de tragere cât şi cu plutonul de comandă  al  bateriei;  

- utilizeze eficient şi pe deplin capacităţile de luptă a armamentului  şi tehnicii de luptă din dotarea  

subunităţilor de artilerie; 
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- utilizeze asigurarea genistică în diferite forme de luptă; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să poată aprecia importanţa construcţiei şi exploatării aparatelor de artilerie în lupta modernă; 

- să poată previni incidentele pe timpul lucrului cu aparatele de artilerie. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului măsurări în teren este necesar de a însuși disciplinele din 

cursul de integrare a tînărului ostaș. 

Teme de bază:  Aparate de cercetare de artilerie, Aparate optice de cercetare de artilerie. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru tunul-obuzier cal. 152 mm md. 1981. Ed. 

Anului 1981.  

2. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru aruncătorul cal. 120 mm md. 1942. Ed. 

Anului 1975. 

3. Regulamentul cunoaşterea aruncătorului cal. 82 mm md. 1977 şi muniţiei.  

4. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru obuzierul cal.122 mm md. 1938 m. Ed. 

Anului 1981. 

5. Manualul sergentului trupelor de artilerie şi rachete. Ed. Anului 1978.  

6. Bazele construcţiei pieselor şi muniţiilor artileriei terestre. Ed. Anului 1976. 

7. Muniţiile artileriei terestre. Ed. Anului 1970. 

8. Artileria de câmp modernă. Ed. Anului 1992.  

9. Aruncătorul cal. 120 mm md. 1938. Ed. Anului 1969. 

10. Descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare pentru tunul cal. 152 mm 2A36.  

11. Muniţiile tunului cal. 152 mm 2A36. 

12. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul-obuzier cal. 152 mm D-20. Ed. Anului 1973. 

13. Instrucţiuni de serviciu pentru obuzierul cal. 122 mm M-30. Ed. Anului 1981. 

14. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul antitanc cal. 100 mm MT-12. Ed. Anului 1980. 

15. Instrucţiuni de serviciu pentru maşina de luptă 9P148. 

16. Descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare pentru maşina de luptă 2S9 „NONA”. 

17. Bazele teoretice ale exploatării armamentului de artilerie. Ed. Anului 1985. 

18. Întreţinerea tehnică şi reparaţia armamentului de artilerie. Ed. Anului 1985. 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Construcția și exploatarea 

sistemelor de artilerie 1 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.107 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr. conf.univ. Igor 

SOFRONESCU, Mihai BUGA, asistent universitar 

Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma 

de 

evaluare 

 

Număr de 

credite tot

al 

contact 

direct 

studiu 

individua

curs seminar lecții 

practice 
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l 

60 30 30 10 - 20 E 2 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina sisteme de armament de artilerie 1 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate 

de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a 

bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de 

arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a 

manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a 

introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de 

comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi 

ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni 

a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să enumere destinaţia, capacităţile de luptă, caracteristicile tehnico-tactice şi principiul construcţiei              

armamentului şi muniţiei materialului de artilerie; 

- să explice modul de funcţionare a părţilor componente principale a materialului de artilerie; 

- să enunţe destinaţia şi să enumere caracteristicile tactico-tehnice ale mijloacelor de cercetare optică şi 

ale mijloacelor tehnice de cercetare; 

- să denumească construcţia generală, schema optică, principiul de funcţionare şi regulile de   folosire ale 

mijloacelor  de cercetare optică şi ale mijloacelor tehnice de cercetare; 

 

Competenţe specifice: 

- să cunoască principiul pregătirii pentru lucru a ale mijloacelor   de cercetare optică şi ale mijloacelor 

tehnice de cercetare; 

- să descrie principiul lucrului cu mijloacele  de cercetare optică şi cu mijloacele tehnice de cercetare; 

- să redeie verificarea stării tehnice şi a funcţionării fără erori a mijloacelor de cercetare optică şi ale 

mijloacelor tehnice de cercetare. 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să mânuiască aparatele şi mecanismele de ochire ale materialului de artilerie; 

- să execute reglarea şi pregătirea pentru lucru a binoclului de diferit model aflat în dotare; 

- să pregătescă goniometrul busolă pentru lucru şi să execute pregătirea goniometrului busolă pentru 

mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu goniometrul busolă cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a goniometrului busolă; 

- să pregătescă telemetrul cuantic pentru lucru şi să execute pregătirea telemetrul cuantic pentru mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu telemetrul cuantic cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a telemetrul cuantic; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să poată aprecia importanţa construcţiei şi expluatării materialului de artilerie în lupta modernă; 

- să poată previni incidentele pe timpul tragerilor de luptă; 

- să poată organiza remedierea incidentelor de tragere; 

- să poată previni incidentele pe timpul lucrului cu armamentul şi muniţia de artilerie; 

- să propună modificări noi în construcţia materialului de artilerie; 

- să utilizeze sistemele de artilerie în mod adecvat şi la nivelul de performanţă stabilit prin standarde.  
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Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului sisteme de armament de artilerie 1 este necesar 

cunoașterea cursului de regulamente militare și posedarea unui limbaj tehnic militar. 

Teme de bază:  Construcția generală a pieselor de artilerie, Munițiile pieselor de artilerie. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru tunul-obuzier cal. 152 mm md. 1981. Ed. 

Anului 1981.  

2. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru aruncătorul cal. 120 mm md. 1942. Ed. 

Anului 1975. 

3. Regulamentul cunoaşterea aruncătorului cal. 82 mm md. 1977 şi muniţiei.  

4. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru obuzierul cal.122 mm md. 1938 m. Ed. 

Anului 1981. 

5. Manualul sergentului trupelor de artilerie şi rachete. Ed. Anului 1978.  

6. Bazele construcţiei pieselor şi muniţiilor artileriei terestre. Ed. Anului 1976. 

7. Muniţiile artileriei terestre. Ed. Anului 1970. 

8. Artileria de câmp modernă. Ed. Anului 1992.  

9. Aruncătorul cal. 120 mm md. 1938. Ed. Anului 1969. 

10. Descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare pentru tunul cal. 152 mm 2a36.  

11. Muniţiile tunului cal. 152 mm 2a36. 

12. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul-obuzier cal. 152 mm d-20. Ed. Anului 1973. 

13. Instrucţiuni de serviciu pentru obuzierul cal. 122 mm m-30. Ed. Anului 1981. 

14. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul antitanc cal. 100 mm mt-12. Ed. Anului 1980. 

15. Instrucţiuni de serviciu pentru maşina de luptă 9p148. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Construcția și exploatarea 

sistemelor de artilerie 1 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.117 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr. conf.univ. Igor 

SOFRONESCU,Mihai BUGA, asistent universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

 

Forma 

de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

180 90 90 30 - 60 E 6 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina sisteme de armament de artilerie 1 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate 

de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a 

bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de 

arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a 

manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a 

introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de 

comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi 

ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni 

a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- aprecieze importanţa construcţiei şi expluatării materialului de artilerie în lupta modernă; 

- conducă cu subalternii(efectivul grupei, plutonului) la executarea verificării aparatelor de ochire; 

- conducă cu subalternii (efectivul grupei, plutonului) la executarea verificării legăturii elastice; 

- conducă cu subalternii (efectivul grupei, plutonului) la executarea verificării echilibroarelor; 

- prevină incidentele pe timpul tragerilor de luptă; 

- organizeze remedierea incidentelor de tragere; 

- prevină incidentele pe timpul lucrului cu armamentul şi muniţia de artilerie; 

- utilizeze sistemele de artilerie în mod adecvat şi la nivelul de performanţă stabilit prin standarde; 

- conducă cu subalternii (efectivul grupei, plutonului) la executarea verificării aparatelor de ochire; 

 

Competenţe specifice: 

- conducă cu subalternii (efectivul grupei, plutonului) la executarea verificării legăturii elastice; 

- conducă cu subalternii (efectivul grupei, plutonului) la executarea verificării echilibroarelor; 

- organizeze şi conducă în subunitate lucrările de întreţinere tehnică; 

- organizeze depunerea la păstrare a materialului de artilerie; 

- prevină incidentele pe timpul tragerilor de luptă; 

- organizeze remedierea incidentelor de tragere; 

- prevină incidentele pe timpul lucrului cu armamentul şi muniţia de artilerie; 

- propună modificări noi în construcţia materialului de artilerie; 

- utilizeze sistemele de artilerie în mod adecvat şi la nivelul de performanţă stabilit prin standard. 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să mânuiască aparatele şi mecanismele de ochire ale materialului de artilerie; 

- să execute reglarea şi pregătirea pentru lucru a binoclului de diferit model aflat în dotare; 

- să pregătescă goniometrul busolă pentru lucru şi să execute pregătirea goniometrului busolă pentru 

mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu goniometrul busolă cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a goniometrului busolă; 

- să pregătescă telemetrul cuantic pentru lucru şi să execute pregătirea telemetrul cuantic pentru mişcare; 

- să susţină normativele ce ţin de activitatea de luptă cu telemetrul cuantic cel puţin pe califictivul „5”; 

- să execute lucrări de verificare, reglare şi întreţinere tehnică a telemetrul cuantic; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să poată aprecia importanţa construcţiei şi expluatării materialului de artilerie în lupta modernă; 

- să poată previni incidentele pe timpul tragerilor de luptă; 

- să poată organiza remedierea incidentelor de tragere; 
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- să poată previni incidentele pe timpul lucrului cu armamentul şi muniţia de artilerie; 

- să propună modificări noi în construcţia materialului de artilerie; 

- să utilizeze sistemele de artilerie în mod adecvat şi la nivelul de performanţă stabilit prin standarde. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului sisteme de armament de artilerie 2 este necesar 

cunoașterea cursului de sisteme de armament de artilerie 1 și posedarea unui limbaj tehnic militar. 

Teme de bază:  Construcția generală a tunului 100mm MT-12, Construcția generală a obuzierului 

122mm M-30, Construcția generală a tunului obuzier 152mm D-20, Munițiile pieselor de artilerie. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru tunul-obuzier cal. 152 mm md. 1981. Ed. 

Anului 1981.  

2. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru aruncătorul cal. 120 mm md. 1942. Ed. 

Anului 1975. 

3. Regulamentul cunoaşterea aruncătorului cal. 82 mm md. 1977 şi muniţiei.  

4. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru obuzierul cal.122 mm md. 1938 m. Ed. 

Anului 1981. 

5. Manualul sergentului trupelor de artilerie şi rachete. Ed. Anului 1978.  

6. Bazele construcţiei pieselor şi muniţiilor artileriei terestre. Ed. Anului 1976. 

7. Muniţiile artileriei terestre. Ed. Anului 1970. 

8. Artileria de cîmp modernă. Ed. Anului 1992.  

9. Aruncătorul cal. 120 mm md. 1938. Ed. Anului 1969. 

10. Descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare pentru tunul cal. 152 mm 2a36.  

11. Muniţiile tunului cal. 152 mm 2a36. 

12. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul-obuzier cal. 152 mm d-20. Ed. Anului 1973. 

13. Instrucţiuni de serviciu pentru obuzierul cal. 122 mm m-30. Ed. Anului 1981. 

14. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul antitanc cal. 100 mm mt-12. Ed. Anului 1980. 

15. Instrucţiuni de serviciu pentru maşina de luptă 9p148. 

16. Descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare pentru maşina de luptă „nona”. 

17. Bazele teoretice ale exploatării armamentului de artilerie. Ed. Anului 1985. 

18. Întreţinerea tehnică şi reparaţia armamentului de artilerie. Ed. Anului 1985. 

19. Instrucţiuni generale privind reparaţia medie a armamentului de artilerie. Ed. Anului 1973. 

20. Instrucţiunea  cu  privire  la  întrebuinţarea  în  luptă  a   subunităţilor de cercetare optică 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Sisteme de armament de 

artilerie  a armatelor străine 

Codul cursului în planul de studii: L.04.A.162 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ.Mizerniuc Ion, lector 

universitar. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 
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60 30 30 10 20 - E 2 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina  Sisteme de armament de artilerie a armatelor străine în procesul de formare al ofiţerului-

artilerist apare ca o disciplină care formează studentului capacităţile de cunoaștere a destinaţiei, 

capacităţilor de luptă, caracteristicilor tactico-tehnice, construcţiei generale, construcţiei amănunţite a 

părţilor mari componente, verificarea aparatelor, mecanismelor, dispozitivelor sistemelor de artilerie din 

dotarea armatelor străine.  

Disciplina  Sisteme de armament de artilerie a armatelor străine aplică profund capacitățile tehnice și 

posibilitățile de foc a sistemelor de artilerie a armatelor străine precum și a tancurilor moderne, unde 

studiază sistemele moderne tractate de artilerie, aruncătoarele de bombe, tancurile moderne și sistemele 

de artilerie reactivă . 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul seminarelor studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes a prezentărilor sistemelor de 

artilerie. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să cunoască destinația și capacitățile de luptă a armamentului şi muniţiei sistemelor de artilerie a 

armatelor străine; 

- să cunoască caracteristicile tehnico-tactice a sistemelor de artilerie a armatelor străine; 

- să cunoască principiul construcţiei armamentului şi muniţiei sistemelor de artilerie a armatelor străine; 

- să cunoască destinaţia, capacităţile de luptă și caracteristicile tehnico-tactice a tancurilor armatelor 

străine; 

- să enunţe destinaţia, capacităţile de luptă și caracteristicile tehnico-tactice pieselor autopropulsate 

armatelor străine; 

- să enunţe destinaţia, capacităţile de luptă și caracteristicile tehnico-tactice a sistemelor reactive de 

artilerie armatelor străine. 

 

Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a construcției sistemelor moderne de artilerie; 

- cunoaşterea şi aplicarea sistemelor de artilerie în activităţi de studiu şi cercetare; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a situației, care permite viitorului 

ofițer să se orienteze operativ la schimbarea bruscă a situației pe câmpul de luptă; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul construcției tehnicii militare de artilerie; 

- 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 integrare studenţii vor fi în măsură să: 

- să poată aprecia importanţa construcţiei şi exploatării materialului de artilerie străin în lupta modernă; 

- să poată identifica obiectivele blindate a armatelor străine precum şi a materialului de artilerie străin; 

- să poată conduce cu subalternii (efectivul grupei, plutonului) la executarea tragerilor şi intersectarea 

obiectivelor; 

- să propună modificări noi în construcţia materialului de artilerie a AN a RM; 

- să propună modificări noi în activitatea de luptă la materialul de artilerie a AN a RM; 

- să utilizeze sistemele de artilerie în mod adecvat şi la nivelul de performanţă stabilit prin standarde. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Sisteme de armament de artilerie a armatelor străine este 

necesară iniţierea în Sisteme de armament de artilerie 1 și 2 și 3. 

Teme de bază: Sistemele autopropulsate din clasa NONA, Aruncătoarele de bombe  utilizate în lupta 

modernă , Sisteme reactive de artilerie, Tancurile moderne în teatrul de operaţii, Sistemele de artilerie 
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tractată. 

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

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. Bazele construcţiei pieselor şi muniţiilor artileriei terestre. Ed. Anului 1976.  

2. Muniţiile artileriei terestre. Ed. Anului 1970. 

3. Artileria de câmp modernă. Ed. Anului 1992.  

4. Descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare pentru maşina de luptă „NONA”. 

5. http://www.rusarmy.ru. 

6. http://www.army.com. 

7. Aide – memoire de l'officier d'artillerie 

8. http://www.artillerie.asso.fr/. 

9. Articol “Maşimile de luptă ale desantului”. Ediţia “Tancomaster” №1 (9) 2006. Autor: 

М.Bareatinschii.  

10. Enciclopedia “Aruncătoarele naţionale şi artileria reactivă”. А.B. Şirocorad sub redacţia comună  

А.Е. Таrasa - М.:«Ediţia Аsт», 2000.  

11. Îndrumar “Artileria”. В.N. Şnukov. - Мn: ООО «Popuri», 2001. 

12. http://www.oruzuie.su. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Tactica artileriei 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.122 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ,  Vladimir RAETCHI, 

asistent universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

60 30 30 14 16 - E 2 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina tactica artileriei este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri pentru 

subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice 

şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme întrunite, 

cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a manualelor de 

luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a introduce în 

practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de comandant, este 

inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi ducere a luptei cu 

plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni a subunităţilor de 

artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne. 

http://bg-znanie.ru/searchautor.php?search=2007-10-11%2013:42:03
http://bg-znanie.ru/searchautor.php?search=2007-10-11%2013:42:03
http://www.artillerie.asso.fr/
http://www.oruzuie.su/
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- enunţe bazele luptei contemporane de arme întrunite, structura organizatorică şi  conducerea cu plutonul 

(bateria) în luptă; 

- relateze structura organizatorică de stat, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de artilerie şi organizarea 

cooperării între ele; 

- releve organizarea, armamentul, şi tactica de luptă a unităţilor şi subunităţilor  de arme întrunite; 

- distingă obiectivele şi conţinutul asigurării genistice a subunităţilor de artilerie la diferite forme de luptă, 

forţele  şi  mijloacele  necesare pentru îndeplinirea lor; 

- înţeleagă sensul şi esenţa conducerii în secret cu  trupele, cerinţele Regulamentelor de luptă, ordinelor şi 

dispoziţiilor Ministrului Apărării al Republicii privind asigurarea conducerii în secret; 

 

Competenţe specifice: 

- folosească  eficient şi pe deplin capacităţile de luptă a armamentului  şi tehnicii de luptă din dotarea  

subunităţilor de artilerie; 

- întrebuinţeze  aparatele  şi  tehnica din  dotarea  subunităţilor de  artilerie, să execute cu  pricepere 

cercetarea de artilerie;  

- acţioneze hotărâtor  în cele  mai diverse condiţii de luptă, în condiţii de întrebuinţare de către inamic  a 

armei de nimicire în masă, a organiza  şi  a  realiza  protecţia  efectivului subunităţilor; 

- folosească mijloacele de protecţie individuale şi colective, aparatele de cercetare chimică şi radioactivă; 

- folosească  harta codificată, diferite tabelele de semnale şi indicative; 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- orienteze aparatele optice şi modul de folosirea  lor  în  luptă,  precum  şi  modalităţile principale  de  

executare a legării topogeodezice; 

- dezvolte toate tipurile de asigurare multilaterală a acţiunilor de luptă ale subunităţilor de artilerie ; 

- formuleze dispunerea şi staţionarea  subunităţilor  de  artilerie în teren şi organizarea apărării  proprii şi 

a siguranţei nemijlocite; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- releve organizarea, armamentul, şi tactica de luptă a unităţilor şi subunităţilor  de arme întrunite; 

- distingă obiectivele şi conţinutul asigurării genistice a subunităţilor de artilerie la diferite forme de luptă, 

forţele  şi  mijloacele  necesare pentru îndeplinirea lor; 

- înţeleagă sensul şi esenţa conducerii în secret cu  trupele, cerinţele Regulamentelor de luptă, ordinelor şi 

dispoziţiilor Ministrului Apărării al Republicii privind asigurarea conducerii în secret; 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului tactica artileriei este necesar cunoașterea disciplinelor de 

bază din cursul de integrare a tînărului ostaș. 

Teme de bază:  Acțiunile subunităților de arme întrunite în luptă, Acțiunile subunităților de artilerie în 

luptă. Acţiunile subunităţilor de arme întrunite în luptă 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, teze/proiecte etc. Nota finală se constituie din 

rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) şi calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul 

semestrului (20%). 
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Bibliografie selectivă: 

1. CRM - Constituţia Republicii Moldova 

2. DM - Doctrina militară a Republicii Moldova 

3. LRMPFA - Legea Republici Moldova  cu privire la Forţele Armate 

4. RLA - Regulamentul  de  luptă  al  artileriei. ( Partea II, Divizion, baterie, pluton, piesă ) Chişinău. 

Centrul Editorial 2005. 

5. TA - Manualul Tactica artileriei.  Chişinău. Editura 2002. 

6. IPALSA - Instrucţiuni privind  activitatea  de  luptă a  subunităţilor  de  foc  ale artileriei. Chişinău – 

1995 

7. TAT - Tactica  artileriei  terestre.  B.I. Strelcenko; Lauşkin;  Manual Editura  militară  1975. 

8. ISAALN - Instruirea  subunităţilor  de  artilerie  la  acţiunile  de  luptă  pe timp  de  noapte. Editura  

militară 1988. 

9. IPASCC - Instrucţiuni privind  activitatea  subunităţilor  de  cercetare  optică. Editura  militară  1985 

10. CTDBA - Cercetarea  şi  transmisiunile  la  divizionul  şi  bateria  de artilerie. Bucureşti –1984. 

11. DAL - Divizionul  de  artilerie  în  luptă. Peredeliskii editura  militară  1984. 

12. MPTSA - Metodica  pregătirii  tactice  în  subunităţile  de  artilerie. D.P. Razuvaev. Editura  militară 

1972. 

13. ASC - Atlas  cu  semnele  convenţionale.  Chişinău  - 2000. 

14. CDDF - Culegere  de  dispoziţii  şi  documente  formalizate. Tbilisi - 1989. 

15. HO - Harta ofiţerului.  Pombric I. D. Şevcenco N. A. Editură militară –1985. 

16. CNPPLTA - Culegerea de normative pentru pregătirea de luptă a  trupelor  de artilerie. Or. Chişinău 

1996.   

17. MDPCL - Material didactic „Plutonul de comandă în luptă”. Lt. col. D. Sofronovici., Lt. col. V. 

Gherman 2005. 

18. MDCCPC - Material didactic „Carnetul comandantului plutonului de comandă”. Lt. col. D. 

Sofronovici. 2005. 

19. CPCpIML - Material didactic „Compania de infanterie motorizată în luptă”. Lt. col. D. Sofronovici 

2005. 

20. M.D -  Materialul didactic „Structura organizatorică a subunităţilor” Lt. col. D. Sofronovici. 2005 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Tragerea și conducerea 

focului de artilerie 1 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.106 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ, Andrei BUNDUCHI, 

asistent universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

120 60 60 30 - 30 E 4 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina tragerea și conducerea focului de artilerie 1 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în 

calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile 

teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în 

luptă, de a introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, 

voinţă de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de 

organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi 

tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- enumere misiunile tragerii şi conducerii focului de artilerie; 

- definească noţiunea de miime; 

- enumere elementele tzraiectoriei în tragerea percutantă; 

- distingă misiunile pregătirii meteorologice şi balistice ale tragerii. 

 

Competenţe specifice: 

- stabilească legatura dintre miimi şi grade; 

- determine scara împrăştierii la tragerea percutantă şi fuzantă; 

- măsoare elementele meteorologice cu ajutorul CMD; 

- întocmească buletinul meteorologic aproximativ; 

- întocmească buletinul meteorologic aproximativ cu folosirea buletinului meteorologic  

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- construiască graficul corecţiilor calculate. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- aleagă corect forma traiectoriei în dependenţă de necesitatea efectului la obiectiv; 

- utilizeze corecţiile meteorologice şi balistice la determinarea elementelor de tragere prin orice procedeu. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului tragerea și conducerea focului de artilerie 1 este necesar 

de a însuși disciplinele din cursul de integrare a tînărului ostaș. 

Teme de bază:  Misiunile tragerii și conducerii focului de artileri; Stabilirea datelor inițiale de tragere. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. RTCFA - Regulile de tragere şi de conducere a focului de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău -

1996. 

2. CPA - Curs de pregătire la artilerie (CPA-96). Centrul editorial al MA, Chişinău -1996. 

3. A-8, RTAT - Regulile  tragerilor artileriei terestre.  Bucureşti - 1988. 

4. PTCFA – Pregătirea tragerii şi conducerii focului de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

5. TCFSA – Tragerea şi conducerea focului subunităţilor de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

6. PDŞTCF – Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere şi de conducere a focului cu ofiţerii şi 

divizionul de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău - 2004. 

7. ETAT – Exerciţii la tragerile artileriei terestre. Bucureşti - 1988. 
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8. STANAG - STANAG 2934, A ARTY P-1, ARTILLERY PROCEDURES, CHANGE 8. October 

2002. 

9. FIELD ARTILLERY MANUAL CANNON GUNNERY, FM 6-40. April 1996.  

10. Aparatele de calculat corecţiile. Chişinău – 2005. 

11. Recomandări practice comandantului care execută misiunea de foc. Chişinău – 2006. 

12. Carnet la tragerea şi conducerea focului de artilerie. Chişinău – 2007. 

13. Tablele de tragere ale tunului-obuzier de 152 mm D-20. Chişinău – 2008. 

14. Tablele de tragere ale obuzierului de 152 mm.  Bucureşti - 1984. 

15. Tablele de tragere ale obuzierului de 122 mm.  Bucureşti - 1989. 

16. Tablele de tragere ale aruncătorului de  82 mm.  Bucureşti - 1986. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: tragerea și conducerea focului 

de artilerie 2 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.116 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ, Andrei BUNDUCHI, 

asistent universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 
 

Forma 

de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

180 90 90 30 - 60 E 4 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina tragerea și conducerea focului de artilerie 2 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în 

calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile 

teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în 

luptă, de a introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, 

voinţă de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de 

organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi 

tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- să construiască graficul corecţiilor calculate; 

- să determine elementele de tragere la tragerea prin ochire directă; 

- să aleagă corect punctul de ochire; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv 

- să petreacă reglajul şi să corecteze focul la tragerea prin ochire direct; 

- să utilizeze  aparatele de conducere a focului; 

- să determine abaterile spargerilor de la obiectiv; 

- să determine elementele de tragere prin reglaj la obiectiv(OSS); 

- să corecteze focul în cursul tragerii de efect cînd unghiul P<5-00 (P>5-00); 

- să execute tragerea asupra obiectivelor situate în imediata apropiere a trupelor proprii; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv. 

 

Competenţe specifice: 

- să enumere misiunile tragerii şi conducerii focului de artilerie; 

- să definească noţiunea de miime; 

- să enumere elementele tzraiectoriei în tragerea percutantă; 

- să distingă misiunile pregătirii meteorologice şi balistice ale tragerii; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (1a, 1b, 2a, 2b). 

- să enumere felurile de raglaj pe obiectiv; 

- să definească esenţa tragerii din poziţia de tragere acoperită; 

- să enumere ordinea executării reglajului pri observarea sensului spargerilor; 

- să definească principiul reglajului prin observarea sensului spargerilor; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (3,4). 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- construiască graficul corecţiilor calculate. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (1a, 1b, 2a, 2b, 4); 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea prin ochire directă; 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea cu RATD. 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (4, 3); 

- să conducă cu focul plutonului, bateriei la executarea misiunii de foc prin reglaj.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului tragerea și conducerea focului de artilerie 2 este necesar 

de a însuși cursul de tragerea și conducerea focului de artilerie 1. 

Teme de bază:  Lovirea obiectivelor neobservate cu determinarea elementelor iniţiale de tragere prin 

procedeul de pregătire completă (sumară) şi transportul de foc din vedere. Lovirea obiectivelor  

observate  cu  determinarea elementelor de tragere  pentru  tragerea  de efect cu executarea reglajului 

prin observarea sensului  spargerilor. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. RTCFA - Regulile de tragere şi de conducere a focului de artilerie. Centrul editorial al MA, 

Chişinău -1996. 
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2. CPA - Curs de pregătire la artilerie (CPA-96). Centrul editorial al MA, Chişinău -1996. 

3. A-8, RTAT - Regulile  tragerilor artileriei terestre.  Bucureşti - 1988. 

4. PTCFA – Pregătirea tragerii şi conducerii focului de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

5. TCFSA – Tragerea şi conducerea focului subunităţilor de artilerie. Editura  militară, Moscova - 

1987. 

6. PDŞTCF – Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere şi de conducere a focului cu ofiţerii şi 

divizionul de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău - 2004. 

7. ETAT – Exerciţii la tragerile artileriei terestre. Bucureşti - 1988. 

8. STANAG - STANAG 2934, A ARTY P-1, ARTILLERY PROCEDURES, CHANGE 8. October 

2002. 

9. FIELD ARTILLERY MANUAL CANNON GUNNERY, FM 6-40. April 1996.  

10. Aparatele de calculat corecţiile. Chişinău – 2005. 

11. Recomandări practice comandantului care execută misiunea de foc. Chişinău – 2006. 

12. Carnet la tragerea şi conducerea focului de artilerie. Chişinău – 2007. 

13. Tablele de tragere ale tunului-obuzier de 152 mm D-20. Chişinău – 2008. 

14. Tablele de tragere ale obuzierului de 152 mm.  Bucureşti - 1984. 

15. Tablele de tragere ale obuzierului de 122 mm.  Bucureşti - 1989. 

16. Tablele de tragere ale aruncătorului de  82 mm.  Bucureşti - 1986. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Tragerea și conducerea 

focului de artilerie 3 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.125 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ, Andrei BUNDUCHI, 

asistent universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 
 

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

60 30 30 10 - 20 E 2 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina tragerea și conducerea focului de artilerie 3 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în 

calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile 

teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în 

luptă, de a introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, 

voinţă de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de 

organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi 

tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- să construiască graficul corecţiilor calculate; 

- să determine elementele de tragere la tragerea prin ochire directă; 
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- să aleagă corect punctul de ochire; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv 

- să petreacă reglajul şi să corecteze focul la tragerea prin ochire direct; 

- să utilizeze  aparatele de conducere a focului; 

- să determine abaterile spargerilor de la obiectiv; 

- să determine elementele de tragere prin reglaj la obiectiv(OSS); 

- să corecteze focul în cursul tragerii de efect cînd unghiul P<5-00 (P>5-00); 

- să execute tragerea asupra obiectivelor situate în imediata apropiere a trupelor proprii; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv. 

 

Competenţe specifice: 

- să enumere misiunile tragerii şi conducerii focului de artilerie; 

- să definească noţiunea de miime; 

- să enumere elementele tzraiectoriei în tragerea percutantă; 

- să distingă misiunile pregătirii meteorologice şi balistice ale tragerii; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (1a, 1b, 2a, 2b). 

- să enumere felurile de raglaj pe obiectiv; 

- să definească esenţa tragerii din poziţia de tragere acoperită; 

- să enumere ordinea executării reglajului pri observarea sensului spargerilor; 

- să definească principiul reglajului prin observarea sensului spargerilor; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (3,4). 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- construiască graficul corecţiilor calculate. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (1a, 1b, 2a, 2b, 4); 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea prin ochire directă; 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea cu RATD. 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (4, 3); 

- să conducă cu focul plutonului, bateriei la executarea misiunii de foc prin reglaj.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului tragerea și conducerea focului de artilerie 3 este necesar 

de a însuși cursul de tragerea și conducerea focului de artilerie 2. 

Teme de bază:  Lovirea obiectivelor neobservate cu determinarea elementelor iniţiale de tragere prin 

procedeul de pregătire completă (sumară) şi transportul de foc din vedere. Lovirea obiectivelor  

observate  cu  determinarea elementelor de tragere  pentru  tragerea  de efect cu executarea reglajului 

prin observarea sensului  spargerilor. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. RTCFA - Regulile de tragere şi de conducere a focului de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău 

-1996. 

2. CPA - Curs de pregătire la artilerie (CPA-96). Centrul editorial al MA, Chişinău -1996. 

3. A-8, RTAT - Regulile  tragerilor artileriei terestre.  Bucureşti - 1988. 

4. PTCFA – Pregătirea tragerii şi conducerii focului de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

5. TCFSA – Tragerea şi conducerea focului subunităţilor de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

6. PDŞTCF – Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere şi de conducere a focului cu ofiţerii şi 

divizionul de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău - 2004. 
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7. ETAT – Exerciţii la tragerile artileriei terestre. Bucureşti - 1988. 

8. STANAG - STANAG 2934, A ARTY P-1, ARTILLERY PROCEDURES, CHANGE 8. October 

2002. 

9. FIELD ARTILLERY MANUAL CANNON GUNNERY, FM 6-40. April 1996.  

10. Aparatele de calculat corecţiile. Chişinău – 2005. 

11. Recomandări practice comandantului care execută misiunea de foc. Chişinău – 2006. 

12. Carnet la tragerea şi conducerea focului de artilerie. Chişinău – 2007. 

13. Tablele de tragere ale tunului-obuzier de 152 mm D-20. Chişinău – 2008. 

14. Tablele de tragere ale obuzierului de 152 mm.  Bucureşti - 1984. 

15. Tablele de tragere ale obuzierului de 122 mm.  Bucureşti - 1989. 

16. Tablele de tragere ale aruncătorului de  82 mm.  Bucureşti - 1986. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: tragerea și conducerea focului 

de artilerie 4 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.134 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ, Andrei BUNDUCHI, 

asistent universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

60 30 30 8 - 22 E 2 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina tragerea și conducerea focului de artilerie 4 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în 

calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile 

teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în 

luptă, de a introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, 

voinţă de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de 

organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi 

tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- să construiască graficul corecţiilor calculate; 

- să determine elementele de tragere la tragerea prin ochire directă; 

- să aleagă corect punctul de ochire; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv 

- să petreacă reglajul şi să corecteze focul la tragerea prin ochire direct; 

- să utilizeze  aparatele de conducere a focului; 

- să determine abaterile spargerilor de la obiectiv; 

- să determine elementele de tragere prin reglaj la obiectiv(OSS); 

- să corecteze focul în cursul tragerii de efect cînd unghiul P<5-00 (P>5-00); 

- să execute tragerea asupra obiectivelor situate în imediata apropiere a trupelor proprii; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv. 
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Competenţe specifice: 

- să enumere misiunile tragerii şi conducerii focului de artilerie; 

- să definească noţiunea de miime; 

- să enumere elementele tzraiectoriei în tragerea percutantă; 

- să distingă misiunile pregătirii meteorologice şi balistice ale tragerii; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (1a, 1b, 2a, 2b). 

- să enumere felurile de raglaj pe obiectiv; 

- să definească esenţa tragerii din poziţia de tragere acoperită; 

- să enumere ordinea executării reglajului pri observarea sensului spargerilor; 

- să definească principiul reglajului prin observarea sensului spargerilor; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (3,4). 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- construiască graficul corecţiilor calculate. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (1a, 1b, 2a, 2b, 4); 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea prin ochire directă; 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea cu RATD. 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (4, 3); 

- să conducă cu focul plutonului, bateriei la executarea misiunii de foc prin reglaj. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului tragerea și conducerea focului de artilerie 4 este necesar 

de a însuși cursul de tragerea și conducerea focului de artilerie 3. 

Teme de bază:  Trageri de instruire şi de verificare la mijloacele de imitare (de luptă) conform 

misiunilor  CPA – 96. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. RTCFA - Regulile de tragere şi de conducere a focului de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău 

-1996. 

2. CPA - Curs de pregătire la artilerie (CPA-96). Centrul editorial al MA, Chişinău -1996. 

3. A-8, RTAT - Regulile  tragerilor artileriei terestre.  Bucureşti - 1988. 

4. PTCFA – Pregătirea tragerii şi conducerii focului de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

5. TCFSA – Tragerea şi conducerea focului subunităţilor de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

6. PDŞTCF – Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere şi de conducere a focului cu ofiţerii şi 

divizionul de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău - 2004. 

7. ETAT – Exerciţii la tragerile artileriei terestre. Bucureşti - 1988. 

8. STANAG - STANAG 2934, A ARTY P-1, ARTILLERY PROCEDURES, CHANGE 8. October 

2002. 

9. FIELD ARTILLERY MANUAL CANNON GUNNERY, FM 6-40. April 1996.  

10. Aparatele de calculat corecţiile. Chişinău – 2005. 

11. Recomandări practice comandantului care execută misiunea de foc. Chişinău – 2006. 

12. Carnet la tragerea şi conducerea focului de artilerie. Chişinău – 2007. 

13. Tablele de tragere ale tunului-obuzier de 152 mm D-20. Chişinău – 2008. 

14. Tablele de tragere ale obuzierului de 152 mm.  Bucureşti - 1984. 

15. Tablele de tragere ale obuzierului de 122 mm.  Bucureşti - 1989. 

16. Tablele de tragere ale aruncătorului de  82 mm.  Bucureşti - 1986. 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Tragerea și conducerea 

focului de artilerie 5 

Codul cursului în planul de studii: S.05.O.144 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ, Andrei BUNDUCHI, 

asistent universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite 
total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

180 90 90 20 - 70 E 2 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina tragerea și conducerea focului de artilerie 5 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în 

calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaște modalitatea de executare a focului din sistemele de artilerie și de 

corectare a focului, poate să aplice creativ principiile teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi 

capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a introduce în practică metode noi, 

progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de comandant, este inventiv şi de sine 

stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  

artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele 

străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- să construiască graficul corecţiilor calculate; 

- să determine elementele de tragere la tragerea prin ochire directă; 

- să aleagă corect punctul de ochire; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv 

- să petreacă reglajul şi să corecteze focul la tragerea prin ochire direct; 

- să utilizeze  aparatele de conducere a focului; 

- să determine abaterile spargerilor de la obiectiv; 

- să determine elementele de tragere prin reglaj la obiectiv(OSS); 

- să corecteze focul în cursul tragerii de efect cînd unghiul P<5-00 (P>5-00); 

- să execute tragerea asupra obiectivelor situate în imediata apropiere a trupelor proprii; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv. 

 

Competenţe specifice: 

- să enumere misiunile tragerii şi conducerii focului de artilerie; 

- să definească noţiunea de miime; 

- să enumere elementele tzraiectoriei în tragerea percutantă; 

- să distingă misiunile pregătirii meteorologice şi balistice ale tragerii; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (1a, 1b, 2a, 2b). 

- să enumere felurile de raglaj pe obiectiv; 

- să definească esenţa tragerii din poziţia de tragere acoperită; 

- să enumere ordinea executării reglajului pri observarea sensului spargerilor; 

- să definească principiul reglajului prin observarea sensului spargerilor; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (3,4). 
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Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- construiască graficul corecţiilor calculate. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (1a, 1b, 2a, 2b, 4); 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea prin ochire directă; 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea cu RATD. 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (4, 3); 

- să conducă cu focul plutonului, bateriei la executarea misiunii de foc prin reglaj.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului tragerea și conducerea focului de artilerie 5 este necesar 

de a însuși cursul de tragerea și conducerea focului de artilerie 4. 

Teme de bază:  Trageri de instruire şi de verificare la mijloacele de imitare (de luptă) conform 

misiunilor  CPA – 96. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. RTCFA - Regulile de tragere şi de conducere a focului de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău 

-1996. 

2. CPA - Curs de pregătire la artilerie (CPA-96). Centrul editorial al MA, Chişinău -1996. 

3. A-8, RTAT - Regulile  tragerilor artileriei terestre.  Bucureşti - 1988. 

4. PTCFA – Pregătirea tragerii şi conducerii focului de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

5. TCFSA – Tragerea şi conducerea focului subunităţilor de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

6. PDŞTCF – Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere şi de conducere a focului cu ofiţerii şi 

divizionul de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău - 2004. 

7. ETAT – Exerciţii la tragerile artileriei terestre. Bucureşti - 1988. 

8. STANAG - STANAG 2934, A ARTY P-1, ARTILLERY PROCEDURES, CHANGE 8. October 

2002. 

9. FIELD ARTILLERY MANUAL CANNON GUNNERY, FM 6-40. April 1996.  

10. Aparatele de calculat corecţiile. Chişinău – 2005. 

11. Recomandări practice comandantului care execută misiunea de foc. Chişinău – 2006. 

12. Carnet la tragerea şi conducerea focului de artilerie. Chişinău – 2007. 

13. Tablele de tragere ale tunului-obuzier de 152 mm D-20. Chişinău – 2008. 

14. Tablele de tragere ale obuzierului de 152 mm.  Bucureşti - 1984. 

15. Tablele de tragere ale obuzierului de 122 mm.  Bucureşti - 1989. 

16. Tablele de tragere ale aruncătorului de  82 mm.  Bucureşti - 1986. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Tragerea și conducerea 

focului de artilerie 6 

Codul cursului în planul de studii: S.05.O.144 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr.Gheorghe 

MEREUȚĂ conf. univ, Andrei BUNDUCHI, 

asistent universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi   
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total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite 

120 60 60 20 - 40 E 4 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina tragerea și conducerea focului de artilerie 6 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în 

calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaște modalitatea de executare a focului din sistemele de artilerie și de 

corectare a focului, poate să aplice creativ principiile teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi 

capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a introduce în practică metode noi, 

progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de comandant, este inventiv şi de sine 

stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  

artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele 

străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- să construiască graficul corecţiilor calculate; 

- să determine elementele de tragere la tragerea prin ochire directă; 

- să aleagă corect punctul de ochire; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv 

- să petreacă reglajul şi să corecteze focul la tragerea prin ochire direct; 

- să utilizeze  aparatele de conducere a focului; 

- să determine abaterile spargerilor de la obiectiv; 

- să determine elementele de tragere prin reglaj la obiectiv(OSS); 

- să corecteze focul în cursul tragerii de efect cînd unghiul P<5-00 (P>5-00); 

- să execute tragerea asupra obiectivelor situate în imediata apropiere a trupelor proprii; 

- să aleagă încărcătura şi proiectilul pentru obţinerea efectului maxim la obiectiv. 

 

Competenţe specifice: 

- să enumere misiunile tragerii şi conducerii focului de artilerie; 

- să definească noţiunea de miime; 

- să enumere elementele tzraiectoriei în tragerea percutantă; 

- să distingă misiunile pregătirii meteorologice şi balistice ale tragerii; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (1a, 1b, 2a, 2b). 

- să enumere felurile de raglaj pe obiectiv; 

- să definească esenţa tragerii din poziţia de tragere acoperită; 

- să enumere ordinea executării reglajului pri observarea sensului spargerilor; 

- să definească principiul reglajului prin observarea sensului spargerilor; 

- să distingă condiţiile misiunilor de foc conform CPA – 96 (3,4). 
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Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- calculeze corecţiile meteorologice şi balistice de tragere; 

- construiască graficul corecţiilor calculate. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (1a, 1b, 2a, 2b, 4); 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea prin ochire directă; 

- să conducă cu focul plutonului (bateriei) la tragerea cu RATD. 

- să îndeplinească misiunile de foc conform CPA (4, 3); 

- să conducă cu focul plutonului, bateriei la executarea misiunii de foc prin reglaj.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului tragerea și conducerea focului de artilerie 6 este necesar 

de a însuși cursul de tragerea și conducerea focului de artilerie 5. 

Teme de bază:  Trageri de instruire şi de verificare la mijloacele de imitare (de luptă) conform 

misiunilor  CPA – 96. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. RTCFA - Regulile de tragere şi de conducere a focului de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău -

1996. 

2. CPA - Curs de pregătire la artilerie (CPA-96). Centrul editorial al MA, Chişinău -1996. 

3. A-8, RTAT - Regulile  tragerilor artileriei terestre.  Bucureşti - 1988. 

4. PTCFA – Pregătirea tragerii şi conducerii focului de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

5. TCFSA – Tragerea şi conducerea focului subunităţilor de artilerie. Editura  militară, Moscova - 1987. 

6. PDŞTCF – Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere şi de conducere a focului cu ofiţerii şi 

divizionul de artilerie. Centrul editorial al MA, Chişinău - 2004. 

7. ETAT – Exerciţii la tragerile artileriei terestre. Bucureşti - 1988. 

8. STANAG - STANAG 2934, A ARTY P-1, ARTILLERY PROCEDURES, CHANGE 8. October 

2002. 

9. FIELD ARTILLERY MANUAL CANNON GUNNERY, FM 6-40. April 1996.  

10. Aparatele de calculat corecţiile. Chişinău – 2005. 

11. Recomandări practice comandantului care execută misiunea de foc. Chişinău – 2006. 

12. Carnet la tragerea şi conducerea focului de artilerie. Chişinău – 2007. 

13. Tablele de tragere ale tunului-obuzier de 152 mm D-20. Chişinău – 2008. 

14. Tablele de tragere ale obuzierului de 152 mm.  Bucureşti - 1984. 

15. Tablele de tragere ale obuzierului de 122 mm.  Bucureşti - 1989. 

16. Tablele de tragere ale aruncătorului de  82 mm.  Bucureşti - 1986. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Topogeodezia artileristică 1 

Codul cursului în planul de studii: S.03.O.127 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr. Dorin AFANAS, 

Ion MIZERNIUC, lector universitar (nivelul II). 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

 

Forma de 

 

Număr de 
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total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

evaluare credite 

120 60 60 20 - 40 E 4 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina topogodezia artileristică 1 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri 

pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor 

teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme 

întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a 

manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a 

introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de 

comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi 

ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni 

a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- definească procedeele de determinare a gismentelor direcţiilor de orientare; 

- definească procedeele de determinare a coordonatelor punctelor; 

- definească principiul radierii şi condiţiile de întrebuinţare; 

- distingă principiul drumuirii; 

- enumere felurile radierii şi drumuirii. 

 

Competenţe specifice: 

- determine gismentele direcţiilor de orientare (direcţia de orientare, corecţia busolei, transportul de 

orientare, procedeele astronomice, unghiul astral al astrului, calcului azimutal al astrului); 

- utilizeze procedeele de determinare a coordonatelor punctelor (radierea, drumuirea); 

- determine coordonatele punctului de staţie prin procedeul drumuirii sau radierii. 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- aleagă prodedeul optim de determinare a coordonatelor puctului de staţie; 

- organizeze şi conducă legarea topogeodezică a dispozitivului de luptă; 

- execute legarea topogeodezică a dispozitivului de luptă în orice condiţii de luptă. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- definească procedeele de determinare a coordonatelor punctelor; 

- definească principiul radierii şi condiţiile de întrebuinţare; 

- distingă principiul drumuirii; 

- enumere felurile radierii şi drumuirii.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului de topogeodezie artileristică 1 este necesară studierea 

disciplinelor de bază din cursul de integrare a tînarului ostaș. 

Teme de bază:  Procedee de orientare în teren, Procedee de determinare a coordonatelor punctelor. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, teze/proiecte etc. Nota finală se constituie din 

rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) şi calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul 

semestrului (20%). 
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Bibliografie selectivă: 

1. Topografie militară, DTM, Bucureşti, 1975. 

2. Topogeodezie militară, Vol. I, Bucureşti, 1993. 

3. Topografie militară, DTM, Bucureşti, 1976. 

4. Военная топография, Воениздат, 1977. 

5. Terenul şi caracteristicile sale tactice. Chişinău, 2006. 

6. Procedee topografice expeditive în teren. Chişinău, 2007. 

7. Topogeodezie Militară Modernă, Bucureşti 1992. 

8. Topografie Militară, Bucureşti 1975. 

9. Manual de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1974, volumul 1. 

10. Manual de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1975, volumul 2. 

11. A-31, Instrucţiuni de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1982. 

12. A-43, Instrucţiunile Specialiştilor de Artilerie,  Ploieşti 1992. 

13. Descrierea tehnică a aparatelor de artilerie. 

14. Culegerea de normative la pregătirea de luptă a subunităţilor artilerie terestre partea I, II, Ed. 

militară - 1985. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Topogeodezia artileristică 2 

Codul cursului în planul de studii: S.03.O.136 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr. Dorin AFANAS, 

Ion MIZERNIUC, lector universitar (nivelul II). 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

60 30 30 6 - 24 E 2 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina topogodezia artileristică 2 este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri 

pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor 

teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme 

întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a 

manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a 

introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de 

comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi 

ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni 

a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- definească procedeele de determinare a gismentelor direcţiilor de orientare; 

- definească procedeele de determinare a coordonatelor punctelor; 

- definească principiul radierii şi condiţiile de întrebuinţare; 

- distingă principiul drumuirii; 

- enumere felurile radierii şi drumuirii. 

 

Competenţe specifice: 

- determine gismentele direcţiilor de orientare (direcţia de orientare, corecţia busolei, transportul de 

orientare, procedeele astronomice, unghiul astral al astrului, calcului azimutal al astrului); 

- utilizeze procedeele de determinare a coordonatelor punctelor (radierea, drumuirea); 

- determine coordonatele punctului de staţie prin procedeul drumuirii sau radierii. 

Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- aleagă prodedeul optim de determinare a coordonatelor puctului de staţie; 

- organizeze şi conducă legarea topogeodezică a dispozitivului de luptă; 

- execute legarea topogeodezică a dispozitivului de luptă în orice condiţii de luptă. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- definească procedeele de determinare a coordonatelor punctelor; 

- definească principiul radierii şi condiţiile de întrebuinţare; 

- distingă principiul drumuirii; 

- enumere felurile radierii şi drumuirii. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului de topogeodezie artileristică 1 este necesară studierea 

disciplinelor de bază din cursul de integrare a tînarului ostaș. 

Teme de bază:  Legarea topogeodezică a dispozitivului de luptă al bateriei. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Topografie militară, DTM, Bucureşti, 1975. 

2. Topogeodezie militară, Vol. I, Bucureşti, 1993. 

3. Topografie militară, DTM, Bucureşti, 1976. 

4. Военная топография, Воениздат, 1977. 

5. Terenul şi caracteristicile sale tactice. Chişinău, 2006. 

6. Procedee topografice expeditive în teren. Chişinău, 2007. 

7. Topogeodezie Militară Modernă, Bucureşti 1992. 

8. Topografie Militară, Bucureşti 1975. 

9. Manual de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1974, volumul 1. 

10. Manual de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1975, volumul 2. 

11. A-31, Instrucţiuni de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1982. 

12. A-43, Instrucţiunile Specialiştilor de Artilerie,  Ploieşti 1992. 

13. Descrierea tehnică a aparatelor de artilerie. 

14. Culegerea de normative la pregătirea de luptă a subunităţilor artilerie terestre partea I, II, Ed. 

militară - 1985. 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Topografia militară 

Codul cursului în planul de studii: S.03.O.003 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

de artilerie  

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: dr. Dorin AFANAS, 

Mihai BUGA, asistent universitar. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

120 60 60 20 4 36 E 4 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina topografia militară este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri pentru 

subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor 

teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme 

întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile teoretice a 

manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în luptă, de a 

introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţă de 

comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de organizare şi 

ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de acţiuni 

a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- să definească noţiunile de bază ale topografiei militare; 

- să relateze despre evoluţia topografiei militare în diferite etape istorice de dezvoltare a societăţii; 

- să interpreteze normele practice ce formează unitatea de curs topografie militară. 

 

Competenţe specifice: 

- să îndeplinească practic determinările topografice expeditive în teren de: distanţe, unghiuri, înălţimi şi 

pante; 

- să determine nomenclatura hărţilor topografice; 

- să stabilească procedeul de deducere a scării unei hărţi şi determinarea distanţelor din teren cu ajutorul 

hărţii; 

- să determine coordonatele rectangulare şi geografice; 

- să argumenteze modalitatea de reprezentare a elementului terenului pe hărţile topografice; 

- să argumenteze modalitatea de reprezentare a reliefului pe hărţile topografice; 
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Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să argumenteze problemele care se pot rezolva pe hartă, la cabinet (determinarea distanţelor, 

construirea profilului terenului, determinarea vizibilităţii între puncte, determinarea zonelor nevăzute, 

determinarea diferenţei de nivel dintre două puncte de pe hartă, determinarea unghiului de pantă, 

determinarea azimutului magnetic); 

- să argumenteze problemele care se pot rezolva cu ajutorul hărţii în teren (orientarea în teren, 

determinarea punctului de staţie, deplasarea în teren după hartă, întrebuinţarea hărţii într-un punct de 

observare). 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să aprecieze importanţa topografiei militare în prezent şi pe viitor; 

- să stabilească locul şi rolul topografiei militare în lupta modernă; 

- să aprecieze importanţa topografiei militare în evoluţia ştiinţelor militare; 

- să propună noi opinii, concepţii benefice pentru dezvoltarea intelectului electronic. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului de topografie militară este necesară studierea 

disciplinelor de bază din cursul de integrare a tînarului ostaș. 

Teme de bază:  Procedee topografice de folosire a terenului. Harta topografică. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Topografie militară, DTM, Bucureşti, 1975. 

2. Topogeodezie militară, Vol. I, Bucureşti, 1993. 

3. Topografie militară, DTM, Bucureşti, 1976. 

4. Военная топография, Воениздат, 1977. 

5. Terenul şi caracteristicile sale tactice. Chişinău, 2006. 

6. Procedee topografice expeditive în teren. Chişinău, 2007. 

7. Topogeodezie Militară Modernă, Bucureşti 1992. 

8. Topografie Militară, Bucureşti 1975. 

9. Manual de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1974, volumul 1. 

10. Manual de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1975, volumul 2. 

11. A-31, Instrucţiuni de Topogeodezie Artileristică, Bucureşti 1982. 

12. A-43, Instrucţiunile Specialiştilor de Artilerie,  Ploieşti 1992. 

13. Descrierea tehnică a aparatelor de artilerie. 

14. Culegerea de normative la pregătirea de luptă a subunităţilor artilerie terestre partea I, II, Ed. 

militară - 1985. 

 

 

 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Construcția și exploatarea 

sistemelor de artilerie 1 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.109 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea : 1031.2 Conducerea subunităţilor 

Catedra responsabilă de curs: Artilerie 

Titular/Responsabil de curs: Vladimir RAEȚCHI, 

șef catedră 
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de artilerie  

Total ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 
 

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 

curs seminar lecții 

practice 

60 30 30 4 - 26 E 2 

 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina verificarea aparatelor și sistemelor de artilerie este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) 

în calitate de ofiţeri pentru subunitățile de artilerie din cadrul Armatei Naționale, care posedă cunoştinţe 

profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de întrebuinţare a subunităţilor de artilerie în lupta 

modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi principiile luptei armatei, poate să aplice creativ principiile 

teoretice a manualelor de luptă în practică, vs fi capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile plutonului în 

luptă, de a introduce în practică metode noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, 

voinţă de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, care ştie principiile de 

organizare şi ducere a luptei cu plutonul (bateria) de  artilerie, structura organizatorică, înzestrarea şi 

tactica de acţiuni a subunităţilor de artilerie din armatele străine. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În cadrul lecțiilor practice studenții formează 

deprinderi, capacităţi de a organiza şi îndeplini calitativ şi cu succes misiunile pe timpul luptei moderne.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

Competenţe generale: 

- explice principiul construcţiei armamentului şi muniţiei sistemelor de artilerie; 

- identifice particularităţile constructive ale pieselor de artilerie; 

- compare sistemele de artilerie în dependenţă de destinaţia şi capacităţile de luptă ale acestora; 

- formuleze modul de funcţionare a părţilor componente principale a sistemelor de artilerie; 

- descrie verificarea şi aprecierea starii tehnice a sistemelor de artilerie; 

- releve cauzele apariţiei defecţiunilor şi incidentelor la armamentul de artilerie; 

- relateze modul de remediere a defecţiunilor şi incidentelor depistate la armamentul de artilerie; 

- enunţe verificarea şi aprecierea stării tehnice  a sistemelor de artilerie; 

- enumere cauzele apariţiei defecţiunilor şi incidentelor la armamentul de artilerie; 

- relateze modul de remediere a defecţiunilor şi incidentelor depistate la armamentul de artilerie; 

- relateze modul de organizare, periodicitatea şi volumul lucrărilor de întreţinere tehnică a - sistemelor de 

artilerie; 

- explice modul de pregătire a sistemelor de artilerie pentru marş şi pentru tragere; 

 

Competenţe specifice: 

- enunţe modul de păstrare şi transportare a sistemelor de artilerie; 

- enumere materialele de exploatare utilizate la întreţinerea sistemelor de artilerie; 

- indice procedura de asigurare a subunităţilor cu piese de schimb, scule, accesorii şi materiale de - 

exploatare; 

- definească modul de organizare a măsurilor de securitate în timpul exploatării armamentului; 

-  enumere documentele de conducere şi conţinutul acestora privind exploatarea armamentului de 

artilerie; 

- descrie modul de îndeplinire a documentaţiei de exploatare. 
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Finalităţi de studii ale cursului 

 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- mânuiască aparatele şi mecanismele de ochire ale sistemelor de artilerie; 

- execute montarea şi demontarea unor părţi principale ale sistemelor de artilerie; 

- efectueze lucrări de verificare ale părţilor mari componente ale sistemelor de artilerie; 

- execute lucrări de verificare ale aparatelor de ochire şi să fie în măsură să înlăture erorile apărute; 

- execute lucrări de verificare ale legăturii elastice şi să fie în măsură să alimenteze cu lichid şi azot 

componentele legăturii elastice; 

- execute lucrări de verificare ale echilibroarelor şi să aducă la normal funcţionarea lor normală; 

- pregătească armamentul şi maşinile pentru marş; 

- execute pregătirea armamentului de artilerie pentru tragere; 

- verifice armamentul de artilerie pe timpul tragerii; 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- aprecieze importanţa construcţiei şi expluatării sistemelor de artilerie în lupta modernă; 

- conducă cu subalternii(efectivul grupei, plutonului) la executarea verificării aparatelor de ochire; 

- conducă cu subalternii (efectivul grupei, plutonului) la executarea verificării legăturii elastice; 

- conducă cu subalternii (efectivul grupei, plutonului) la executarea verificării echilibroarelor; 

- prevină incidentele pe timpul tragerilor de luptă; 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului verificarea aparatelor și sistemelor de artilerie este 

necesar cunoașterea cursului de sisteme de armament de artilerie 1 și posedarea unui limbaj tehnic 

militar. 

Teme de bază:  Verificarea tunului 100mm MT-12, Verificarea goniometrului busolă. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, 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. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru tunul-obuzier cal. 152 mm md. 1981. Ed. 

Anului 1981.  

2. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru aruncătorul cal. 120 mm md. 1942. Ed. 

Anului 1975. 

3. Regulamentul cunoaşterea aruncătorului cal. 82 mm md. 1977 şi muniţiei.  

4. Regulamentul cunoaşterii şi serviciului la material pentru obuzierul cal.122 mm md. 1938 m. Ed. 

Anului 1981. 

5. Manualul sergentului trupelor de artilerie şi rachete. Ed. Anului 1978.  

6. Bazele construcţiei pieselor şi muniţiilor artileriei terestre. Ed. Anului 1976. 

7. Muniţiile artileriei terestre. Ed. Anului 1970. 

8. Artileria de cîmp modernă. Ed. Anului 1992.  

9. Aruncătorul cal. 120 mm md. 1938. Ed. Anului 1969. 

10. Descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare pentru tunul cal. 152 mm 2a36.  

11. Muniţiile tunului cal. 152 mm 2a36. 

12. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul-obuzier cal. 152 mm d-20. Ed. Anului 1973. 

13. Instrucţiuni de serviciu pentru obuzierul cal. 122 mm m-30. Ed. Anului 1981. 

14. Instrucţiuni de serviciu pentru tunul antitanc cal. 100 mm mt-12. Ed. Anului 1980. 

15. Instrucţiuni de serviciu pentru maşina de luptă 9p148. 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

„Alexandru cel Bun” 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Filosofia şi logica militară 

Codul cursului în planul de studii: U.03.A.028    

 (artilerie); U.03.A.026 (transmisiuni) 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: Militar  

Specialitatea : Conducerea subunităţilor de 

artilerie; Conducerea subunităţilor de transmisiuni. 

Catedra responsabilă de curs: Ştiinţe 

umanistice şi limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Leancă Viorica, 

conf.univ. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite 
total contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

150 60 90 28 32 0 E 5 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Filosofie şi logică militară este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) cu scopul 

familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru formarea deprinderii 

de a gândi în mod complex, consecvent şi argumentat. 

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 filosofiei şi logicii; 

- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice; 

- identificarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale şi militare pentru organizarea demersurilor de 

cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din activitatea profesională; 

- determinarea corectitudinei şi valoarea de adevăr a cunoştinţeor căpătate în activitate de conducere cu 

plutonul pe timp de pace şi în situaţii de criză. 

- dezvoltarea gândirii analitice şi sintetizatoare în aplicarea tehnicilor tactice în formele de luptă 

armată. 

- dezvoltarea capacităţii 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; 

- utilizarea informaţiei primită la curs pentu dezvoltarea competenţelor specifice gândirii critice 

(creatoare, flexibile, interogative, deschise); 

- operarea cu cunoştinţele generale din dialectica şi metodologia cunoaşterii în elaborarea metodicii 

organizării şi conducerii activităților profesionale;  

- identificarea  căilor şi mijloacelor de soluţionare ale problemelor de gândire analitică în operarea cu 

informațiile acumulate în procesul de instruire;  

- constatarea aspectelor ontologice şi cognitologice în conformitate cu cerinţele regulamentelor 

militare; 

- depăşirea simţului comun în perceperea realităţii în genere, în particular în perceperea mediului 

militar, asimilarea unui aparat conceptual care să permită o întemeiere raţională a deciziilor şi 

comportamentelor. 

- argumentare deciziilor şi raționalizarea rezolvării problemelor cu impact militar atât pe timp de pace 

cât şi în condiţii de criză; 

- determinarea locului şi rolului omului în lume şi conceperea propriilor posibilităţi raportate la 

realitatea socială şi ce militară; 

- estimarea aportului gândirii logice şi metodologice fiecărui curent în evoluţia multiaspectuală a 

problemelor de securitte; 
- distingerea căilor şi mijloacelor de soluţionare ale problemelor de gândire logică specific mediului 

militar. 
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Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- utiliza informaţia primită la curs pentu pentu dezvoltarea competenţelor specifice gândirii critice 

(creatoare, flexibile, interogative);  

- dispune de căile şi mijloacele de soluţionare ale problemelor de gândire logică;  

- promova valori general-umane cât şi cele militare, respectând cadrul  legislativ pe plan naţional şi 

internaţional  

- forma deprinderi practice vis-a-vis de cunoştinţele conceptuale, de categoriile, principiile  logice şi să 

manifeste un comportament militar activ şi responsabil, adecvat regulamentelor militare. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- coopera cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri 

militare; 

- estima aportul gândirii logice şi metodologice în activitatea militară; 

- stabili propriul tip de raţionalizare şi să proiecteze  tipuri de raţionalizări cu caracter militar în 

vederea rezolvării cu succes a misiunilor. 
 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Filosofia şi logica militară este necesară iniţierea în 

Ontologie, Gnoseologie, Psihologie, Istorie, Culturologie, Politologie şi Sociologie. 

Teme de bază: Filosofia, obiectul de studiu şi rolul ei în societate. Tipurile istorice de filosofie. 

Elemente de ontologie şi dialectică. Problema conştiinţei în filosofie. Cunoaşterea lumii. Problema 

omului în filosofie. Societatea şi problemele globale. Obiectul şi importanţa Logicii. Principiile logicii. 

Noţiunea, Judecata, Raţionamentul – forme logice fundamentale. Argumentarea şi Ipoteza. 

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

Srategii 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. Antonу Flew, Dicţionar de filosofie şi logică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996 

2. Bieltz P., Logica, Editura didactică şi Pedagogică, 1993. 

3. Capcelea V.M. Filosofie. Manual pentru şcoala superioară. Chişinău. 2001 

4. Curs de lecţii la filosofie. Chişănău, 1991 

5. Dicţionar de filosofie. Bucureşti,1996 

6. Filosofia în concepţii şi personalităţi. Sub red. acad. Teodor.N.Ţîrdea. Chişinău, 1995 

7. Larousse, Dicţionar de filosofie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999. 

8. Leancă V. Curs de lecţii la Filosofie. Chişinău, 2011 

9. Leancă V. Probleme fundamentale ale filosofiei. Chişinău, 2011 

10. Leordean A., Curs de logică, Editura militară, 1992. 

11. Manoliu M. ş.a. Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului. Buc., 1998 

12. Martens Ekkehard, Schnädelbach Herbert. Filosofie. Curs de bază. Bucureşti, 1999 

13. Petrovici Ion, Probleme de logică, Iaşi, 1996. 

14. Философия. Учебное пособие. Под ред. В.В. Трушкова. М., 2004 

15. Цырдя Ф.Н., Берлинский П.В. Философия (с курсом биоэтики). Кишинев, 2002 

 

 

Academia Militară A Forţelor Armate 
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Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Educație interculturală 

Codul cursului în planul de studii: U.02.A.018.21 
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Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare. 
Specialitatea: conducerea subunităţilor de 
infanterie, 
conducerea subunităţilor de artilerie,   

conducerea subunităţilor de comunicații și 

informatică 

Catedra responsabilă de curs: catedra ştiinţe 

umanistice şi limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: lt.col. Bulat 

Valeriu 

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 Educație interculturală este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu scopul 

familiarizării lor în profunzime cu caracteristicile, principiile şi strategiile de educaţie interculturală. 

Consolidarea identităţii culturale  şi, concomitent cu aceasta, a competenţelor interculturale. Explicare şi 

interpretarea unor practice antidiscriminatorii cu privire la apartenenţele culturale. Schimbarea 

atitudinală în sensul interogării asupra propriilor norme culturale şi ale acceptării alterităţii. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- capacitatea de explicare şi valorizare a noţiunilor legate de interculturalitate 

- dezvoltarea capacităţii de aplicare şi transfer a noţiunilor referitoare la cultură, identitate culturală, 

alteritate, interculturalitate în vederea formării şi dezvoltării unor punţi între culturi.  

- dezvoltarea componenetei comunicaţionale intra- şi inter- umane. 

- motivarea spre învăţare permanentă. 
Competenţe specifice: 

- formarea şi dezvoltarea capacităţii de deschidere către variatele interacţiuni sociale într-o lume 

globalizată, diversă şi multiculturală. 

- cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 

proiectelor şi programelor din domeniul interculturalismului. 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor: 

- aplica experienţa profesională şi/sau personală în domenii culturale diferite (interculturalitate); 

- aplica în practică atitudinea tolerantă faţă de alţii; 

- investiga critic poziţia de umilință; 

- implimenta deprinderi de a lua atitudine pozitivă față de aşteptări; 

- implimenta în practică cunoștințele conexe învăţării şi de la cel mai sărac sau analfabet dintr-o ţară 
străină. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- implimenta cunoaştințele căpătate pentru soluționarea principalelor problematici care se circumscriu 

pedagogiei interculturale; 

- reliefa posibilităţi şi limite ale abordării interculturale în educaţie; 

- identifica şi discuta dimensiunile interculturale ale educaţiei; 

- forma capacităţi de interpretare şi judecare a practicilor educative din punctul de vedere al respectării 

şi cultivării diversităţii culturale; 

- construi alternative pedagogice deschise şi permisive la multiplicitatea culturală. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Educație interculturală este preferabil ca studenții să 

posede aptitudini și experienţă în comunicarea cu reprezentanţii altor culturi. Este preferabilă existenţa 

unor competenţe transversale, cum ar fi: competenţa de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicării; 

autonomia învăţării. 

Teme de bază: Cultură şi culturi. Interacţiuni benefice. Competenţa culturală şi competenţa 



59 
 

interculturală. Educaţia interculturală. Definiţii şi concepte. Dobândirea competenţelor lingvistice. 

Lingua franca  şi educaţia interculturală. Formarea pentru interculturalitate şi relaţiile profesionale. 

Managementul cultural eficient în relaţiile profesionale. Gestionarea diferenţei - multiculturalitate, 

interculturalitate, transculturalitate. Educaţia interculturală  - răspunsul la o nouă paradigmă culturală. 

Principiile educaţiei interculturale. Strategii de educaţie interculturală. Rolul proiectelor internaţionale 

în educaţia interculturală. Educaţia pentru interculturalitate şi managementul conflictelor. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, 

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. Costea, Luiza-Maria (2017), Means of Removing Language Barriers in International Business, Ed. 

UNAp CAROL I. 

2. Costea, Luiza-Maria, Educaţia interculturală. Suport de curs, format CD, Editura Universităţii 

Naţionale de Apărare 'Carol I', Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-660-177-1 

3. Boacă, Margareta (2006) Educaţia interculturală - raspunsul la un nou parametru cultural Revista 

Militara de Management si Educatie nr. 1/2006 Bucureşti, Ed. UNAp CAROL I. 

4. Costea, Luiza (2013) Studiu privind rolul formării interculturale în relaţiile profesionale cu ruşii, 

Bucureşti, Ed. UNAp CAROL I. 

5. Bourhis, R.Y.; Leyens, J.F. (1997), Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri, Editura Polirom, 

Iaşi 

6. Cozma T. (coord.) (2001), O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea, Polirom, Iaşi. 

7. Cucoş, C. (2000), Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale,Polirom, Iaşi. 

8. Olteanu, Luiza-Maria (2005) Toleranta si competenta interculturala - rezultatele comunicarii 

interculturale. In: Campanii de comunicare publica. Bucureşti, Ed. UNAp CAROL I. 

9. Olteanu, Luiza-Maria (2006) Eficienta comunicarii intr-o limba straina in cadrul comunicarii 

interculturale. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de 

la inceputul mileniului III, Bucureşti, Ed. UNAp CAROL I. 

10. Olteanu, Luiza-Maria (2008) Continutul si structura cursului de educatie interculturala ce se va 

desfasura in Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I'. In: Securitate si aparare in Uniunea 

Europeana. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala 'Strategii XXI', 

Bucureşti, Ed. UNAp CAROL I. 

11. Stoica-Constantin, A., Neculau, A., (2004) Conflictul interpersonal : prevenire, rezolvare si 

diminuarea efectelor, Polirom, Iasi. 

12. O'Sullivan, T. Hartley, J. Saunders, D. [et al.] (2001), Concepte fundamentale din stiintele 

comunicarii si studiile culturale, Polirom, Iasi. 

 

Academia Militară A Forțelor Armate 

„Alexandru cel Bun” 

Facultatea Administrație publică 

Denumirea cursului: Doctrine politico-militare 

Codul cursului în planul de studii: U.05.A.044.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: Militar 

  Specialitatea: conducerea subunităților de infanterie, 

conducerea subunităților de artilerie,   

conducerea subunităților de comunicații și informatică 

Catedra responsabilă de curs: catedra științe 

umanistice și limbi moderne 
Titular/Responsabil de curs: Grosu Ruslana, 
conf.univ. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități  

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

60 30 30 12 18 - E 2 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Transformările geopolitice și socioeconomice produse pe scena internațională la sfârșitul sec XX și începutul sec. 

XXI au favorizat explicitarea sintagmei „doctrine politico-militare”, introducând-o inițial într-o serie de centre 

academice din lume drept teorie și instrument de analiză. În Republica Moldova, locuțiunile „sisteme politice” și 
„doctrine politico-militare” își păstrează semnificația general recunoscută, iar pentru prima dată ca disciplină 

academică într-o instituție superioară de învățământ este inclusă în Academia Militară a Forțelor Armate 

„Alexandru cel Bun”, regăsind-se în planul de studii la ciclul I (licență). 

Elaborarea cursului respectiv are ca prioritate fundamentarea pregătirii teoretice a studenților Academiei Militare, 
urmărindu-se scopul de a oferi audienților anumite repere teoretice pentru înțelegerea premiselor apariției, 

structurii și a mecanismelor de funcționare a sistemelor politice, precum și a genezei, conținutului și domeniului 

de aplicare a doctrinelor politico-militare. Cursul este structurat în două compartimente: primul conține 
conceptualizarea aparatului categorial și evoluții istorice, cu accent pe anumite conjuncturi geopolitice care au 

favorizat apariția sistemelor politice și au creat premise pentru elaborarea principalelor doctrine politico-militare; 

al doilea compartiment conține narativele operante privind doctrinele politico-militare atât ale actorilor cu 
pondere pe scena politică globală, cât și a celor din proximitatea Republicii Moldova, relevând relația ambelor 

categorii de actori în raport cu poziția celei din urmă. 

Disciplina reprezintă o sinteză a principalelor subiecte cercetate cu referire la sistemele politice și doctrinele 

politico-militare, prin care se așteaptă facilitarea unei înțelegeri și evaluări obiective a evoluțiilor internaționale și 
a comportamentelor actorilor cu pondere pe scena politică globală, dar și a celor cu statut de centru de putere la 

nivel regional. 

Scopul cursului reprezintă familiarizarea cu reperele teoretico-metodologice, în vederea înțelegerii genezei și 
funcționării sistemelor politice și a conținutului și importanței doctrinelor politico-militare. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe generale: 

- studierea sistemelor și doctrinelor politico-militare în contextul dinamicii mediului de securitate; 

- abordarea în manieră comparativă a sistemelor de securitate; 

- consolidarea capacității de analiză și sinteză a teoriilor, metodelor și narativelor operante provenite 

din diverse compartimente ale domeniilor de referință sau acelor conexe; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 

- abordarea integrată a cunoștințelor teoretice în studiul problemelor practice; 

- proiectarea unor scenarii privind evoluțiile din mediul internațional și cel regional de securitate; 

- consolidarea atât a capacității de lucru independent, cât și a spiritului de echipă cu asumarea unor 

responsabilități în funcție de cerințele activității profesionale. 

Competențe specifice: 

- identificarea și utilizarea adecvată a noțiunilor și sintagmelor specifice cadrului teoretic de analiză a 

sistemelor politico-militare; 

- interpretarea teoriilor și metodelor de studiu în consonanță cu rigorile disciplinei; 

- cunoașterea și operaționalizarea conceptelor-cheie în activitățile de studiu și lucrul individual; 

- analiza aspectelor specifice funcționării sistemelor politico-militare și particularizarea pe sistemul 

Republicii Moldova; 

- dezvoltarea capacității de generalizare, sintetizare și analiză critică a informației receptate la 

curs/seminar; 

- identificarea direcțiilor prioritare de cercetare în domeniul de referință și cele conexe; 

- corelarea dimensiunilor comune ale conținuturilor strategiilor politico-militare naționale; 

- construirea unor modele și scenarii pe baza principalelor teorii ce abordează sistemul politico-militar. 
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