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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 învăţământului 

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 infanterie  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 infanterie (cod 1031.1) 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 infanterie 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 infanterie 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 :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

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. 

 

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 :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

conferențiar universitar, Ion GODOROJA, şef catedră artă 

militară; Igor ZAVALSKI, lector universitar  
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Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Forma 

de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

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 infanterie 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 infanterie 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 infanterie, 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 

 

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 Număr de 
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total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar 

lecții 

practice 

evaluare credite 

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. 

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. 
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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 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 :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie  

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; 

- 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 
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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; 

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; 
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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 :  
1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie  

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: Elemente de artă militară 1  

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.105.11 
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

conferențiar universitar, Alexandru TANASIEV, 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 28 6 56 E 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Elemente de artă militară 1 este predestinat studenţilor cilului I (licenţă)  în calitate de ofiţeri pentru 

trupele din cadrul Forţelor Armate, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice 

de întrebuinţare a subunităţilor de geniu şi chimice în lupta modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi 

principiile luptei armatei, poate să aplice creator principiile teoretice a regulamentelor de luptă în practică, 

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

organizatorice, voinţa de comandant, este inventiv şi de sine stătător în gândirea tactică, structura 

organizatorică, tehnica, armamentul şi tactica de acţiuni ale subunităţilor inamicului probabil, poate organiza 

şi corect să desfăşoare instrucţiunile tactice cu efectivul în timpul pregătirii de luptă în perioada închegării de 

luptă a subunităţilor, la aplicaţiile tactice şi în luptă. 

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 şi cu succes misiunile ce ţin de 

acţiunile unui comandant pe timpul luptei moderne de arme întrunite. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- să însuşească obiectivele de bază a elementelor de artă militară, trăsăturile specifice şi particularităţile 

acestora; 

- să cunoască  mecanismiul de organizare şi îndeplinirea misiunilor de conducere cu acţiunile 

subunităţilor în luptă; 

- să cunoască prevederile de bază ale regulamentelor de luptă, documentelor de conducere şi legislaţiei 

Republicii Moldova; 

- să fie capabil să aplice corect prevederile regulamentelor, normelor tactice la soluţionarea problemelor 

ce ţin de domeniul activităţii practice şi ştiinţifice. 

 Competenţe specifice: 
- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu; 

- cunoaşterea elementelor şi noţiunilor de bază ale luptei armate; 

- dezvoltarea capacităţii de comandant, iniţierea rolului de comandant în luptă; 

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

- argumentarea importanţei cunoaşterii materialului iniţial în vederea căpătării cunoştinţelor ulterioare 

pentru conducerea trupelor de infanterie; 

- dezvoltarea capacităţii de planificare, organizare şi comandă; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi practice în cîmp şi documental; 

- diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite intru obţinerii succesului în luptă. 

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

- putea lupta cu blindatele inamicului; 

- putea lupta împotriva mijloacelor de atac aerian a inamicului; 

- putea îndeplini misiuni în siguranţa marşului; 

- putea acţiona în raionul de staţionare; 

- putea acţiona pe timpul pregătirii pentru luptă; 
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- putea îndeplini misiuni de luptă pe timpul luptei ofensive; 

- putea acţiona în calitate de soldat-observator; 

- putea întocmi corect semnele convenţionale; 

- putea să explice abrevierile militare; 

- putea pregăti hărta şi accesorile pentru lucru; 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- putea îndeplini misiuni în siguranţa staţionării; 

- putea acţiona în lupta ofensivă în localitate; 

- putea amenaja poziţia de tragere; 

- putea acţiona pe timpul luptei de apărare; 

- putea acţiona în lupta de apărare în localitate; 

- putea acţiona în lupta de apărare în pădure; 

- putea acţiona în lupta ofensivă  în pădure; 

- putea acţiona în componenţa echipei (patrulei) de cercetare; 

- putea întocmi situaţia tactică pe harta de lucru. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Elemente de artă militară 1 este necesară studierea şi 

absolvirea cursului  iniţial. 

Teme de bază: Forţele Armate ale Republicii Moldova. Tactica – obiectul de studiu, locul şi rolul acesteia 

în arta militară. Bazele luptei moderne de arme întrunite. Procedee de acţiune a soldatului în luptă. 

Simbolurile şi termenologia militară. Harta de lucru a comandantului. Pregătirea acţiunilor militare 

(comanda şi controlul). Asigurarea acţiunilor şi protecţia forţelor. 

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. Doctrina militară a Republicii Moldova, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr.482-XIII din 

06.06.95, Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.38-39/429 din 14.07.1995. 

2. Manualul pentru luptă al grupei de infanterie, Chisinau, 2010. 

3. Manualul Instrucţiei luptătorului, Sibiu, 2001. 

4. I-4, Manualul instrucţiei infanteriştilor, Făgăraș, 2000. 

5. Manualul simbolurilor și termenologiei militare, Chişinău, 2013. 

6. Culegerea de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii 

naţionale şi apărării armate, Bucureşti, 2000. 

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

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

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

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

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

tactică). 

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

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

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

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

16. Soldatul în luptă (curs de prelegeri). Chişinău 2006.  
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Academia Militară a Forțelor Armate  

Facultatea Științemilitare 

Denumirea cursului: Sisteme de armament de infanterie 1 

Codul cursului în planul de studii: S.01.O.106.14 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională:1031 Științe 

militare 

Specialitatea : 1031.1Conducerea subunităților de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de armament 

și tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs:doctor în științe militare, 

colonel (r) Octavian DACIN; asistent 

universitarlocotenent-colonel (r) Vladislav PROCOPII 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități  

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
prelegeri seminar 

Lecții 

practice 

120 60 60 18 12 30 E 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecțiiSisteme de armament de infanterie 1 este predestinat studenților ciclului I (universitar) 

cu scopul pregătirii şi instruiriimilitarilor din specialitatea „Conducerea subunităților de infanterie” în 

cunoașterea caracteristicilor tehnico-tactice, mânuirea, deservireaşi folosirea armamentului de infanterie din 

dotareaşi înzestrarea acestor subunități, însușireanoțiunilor principale despre principiile de tragere, 

operațiunile de bază în vederea deschiderii unui foc precis asupra obiectivelor atât ziua, cât şi pe timp de 

noapte. Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. In vastul complex de pregătire pentru luptă 

ședințelecutrageri de luptă individualeşi cu subunitățile au fost, sunt şi rămân o formă de bază complexă de 

pregătire a subunităților mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate cu armamentul 

de infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează şi se analizează modul de îndeplinire 

a misiunilor de către militari şisubunități în cadrul acțiunilor tactice în situații de luptă în scopul nimicirii, 

neutralizării, sau avertizării inamicului. 

Competente dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaștere şi înțelegere (competente cognitive): 

„Să știe”  

- caracteristicile tactico-tehnice; 

- construcția armamentului şimunițiilor; 

- principiile şi regulile de tragere; 

- operațiunile de montare, demontare a armamentului din dotare şi remedierea incidentelor ce pot apare 

pe timpul tragerilor; 

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

din dotare; 

- noțiunile generale ale balisticii interioare şi exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  

- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament şi tehnică ale adversarului, 

pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 

- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 

La nivel de aplicare (competințe psihomotorii): 

„Să poată” pentru „a face” 

- pregăti armamentul şimunițiile către tragere;  

- executa recunoaștereaţintelor prin observarea în teren şi determinarea distanților până la ele; 

- executa rapid şi eficient trageri din toate categoriile de armament individual şi colectiv pentru a 

face fată câmpului de luptă integrat, multidimensional, formelor şi  procedeelor de luptă neconvenționale 

ale adversarului; 

- desfășuraacțiuni de luptă independent sau în cadrul subunității, pentru a face fată cu eforturi minime în 

îndeplinirea misiunii de luptă şi eforturi îndelungate în diverse condiții; 

- soluționa corect şi în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situațiişi felul de armament pentru a 

da comenzi în deschiderea focului şi corectarea acestuia. 

Condiții prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucția tragerii, trebuie să fie 

dominată atât de importanța şi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanșare a unor 

conflicte militare se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, 

contemporane de pregătire a trupelor corespunzător cerințelor ducerii luptei, generate, în principal, de 
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impactul cu nivelul tehnologic ridicat al mijloacelor moderne de luptă. 

Teme de bază: Organizarea armamentului de infanterie; Noțiuni de balistică; Cunoașterea sistemelor de 

armament ; Aparatele de ochire şi observare; Întreținereaşi deservirea armamentului; Reguli de tragere; 

Conducerea cu focul subunităților; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri şi trageri de luptă. 

Strategii de predare-învățare: prelegeri, lucrări individuale, seminare, lecții în grup, lecții practice, 

consultații. 

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

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

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

Bibliografie selectivă: 

1. „Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

2. „Instrucţiuni. Principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

3. Îndreptar pentru instrucţia de foc, Moscova – 1988; 

4. Regulamentul de tragere cu AI şi ML- 2000; 

5. Manualul penrtucunoaştereaşiinstrucţia AG-9M; 

6. Metodica instrucţiei de foc a unităţilor de infanterie motorizată; 

7. Îndreptar privind instrucţia focului. Chişinău  2000; 

8. Instrucţiune. Bazele tragerii din armamentul cu glonţ;  

9. TAB-71M; 

10. Наставлениепострелковомуделу 7,62 ммпулеметыКалашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), Moscova 

– 1986; 

11. Наставлениепострельбеизбоевоймашиныпехоты БМП-1, Москва - 1984; 

12. Наставлениепострелковомуделу 9мм ПистолетМакарова, Москва – 1986; 

13. Руководствопо  5,45мм АвтоматуКалашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н), Moscova – 

1984; 

14. Руководствопо  5,45мм ПулемётуКалашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н), Moscova 

– 1984; 

15. Руководствопо  5,45мм АвтоматуКалашниковаУкороченному ( АКС74УН2), Moscova – 1986; 

16. Руководствопостанковомугранатомёту СПГ-9М, Москва - 1974; 

17. Руководствопо 30мм Автоматическомугранатомётунастанке АГС-17„Пламя”, Москва - 1982; 

18. Руководствопо 12,7мм поПулемёту „Утёс”(НСВ-12,7), Москва - 1978; 

19. Руководствопо 12,7мм поПулемёту (ДШКМ-12,7), Москва - 1942; 

20. Руководствопо 14,5мм поКрупнокалиберномуПулемётуВладимирова (КПВ), Москва - 1957; 

21. Руководствопо 73мм гладкоствольномуорудию 2А28 „Гром”, Москва - 1977; 

22. Руководствопоночнымприцелом к стрелковомуоружию и ручнымгранатометам, Moscova – 1986; 

23. НаставлениепострелковомуделуОсновыстрельбыизстрелковогооружия , Moscova – 1970; 

24. БТР-70; 

25. БТР-80; 

26. БМД-1. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Teoria statului și dreptului 

Codul cursului în planul de studii: U.01.A.007.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 
infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Ştiinţe  umanistice şi 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Petru IARMALIUC,   

drd., asist. univ. 

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 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Teoria statului și dreptului” reprezintă un obiect de studiu furnizat studenţilor ciclului I 

(universitar), orientat spre familiarizarea evoluției istorice a statului și dreptului în regiunea carpato-

danubiano-pontică; studierea noțiunilor generale privind principiile şi noţiunile de bază ale dreptului, 

conţinutul, forma dreptului, esenţa dreptului, norma juridică, izvorul de drept, raportul juridic, tehnica 

de elaborare a actelor normative etc., precum şi a doctrinelor şi teoriilor privind noţiunea statului şi 

puterii de stat, inclusiv esența statului de drept, ținându-se cont de specificul formării profesonale a 

viitorilor ofițeri ai Armatei Naționale a Republicii Moldova. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- abilitatea de autoinstruire; 

- favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare; 

- dezvoltarea abilităţilor decizionale. 

Competenţe specifice: 

- să determine obiectul de studiu al disciplinei Teoriastatului şi dreptului; 

- să determine prin analiză locul şi rolul Teorieistatului şi dreptului în sistemul ştiinţelor sociale și 

în sistemul științelor juridice; 
- să distingă noţiunile de bază ale disciplinei; 
- să cunoască teoriile privind apariția statului şi dreptului; 

- să reliefeze specificul juridic din domeniul apărării și securității militare; 

- să determinestructura normei juridice; 

- să cunoască procedura de acţiune a normelor juridice în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor; 

- să determine principiile şi funcţiile dreptului; 

- să distingă ramurile de drept; 

- să descrie tehnica elaborării actelor normative; 

- să cunoască metodica interpretării și aplicării normelor de drept; 

- să cunoască trăsăturile și mecanismul răspunderii juridice, inclusiv răspunderii juridice militare la 

nivel național. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor putea: 

- să aplice şi să utilizeze postulatele fundamentale ale disciplinei în exerciţiul complex al profesiei; 

- să analizeze specificul fiecărei dimensiuni din domeniul  teoriei generale a statului şi dreptului; 

- să opereze just cu teoriile privind apariția statului și dreptului în spațiul carpato-danubiano-pontic; 

- să stabilească structura raportului juridic; 

- să identifice principalele categorii de izvoare de drept; 

- să argumenteze scopul şi importanţa răspunderii juridice; 

- să perceapă principiile de bază ale disciplinei, conexiunea interdisciplinară a cursului cu alte 

discipline, utilizând în practică esenţele teoretice ale disciplinei; 
- să sintetizeze şi să argumenteze experienţele acumulate în cadrul activităţii teoretice şi practice a 
cursului, prin competenţele gnoseologice achiziţionate la disciplină şi propagarea valorilor general 
umane. 

La nivel de integrare studenţii vor putea: 

- să aprecieze importanţa studierii temelor din cadrul acestei disciplini; 

- să cerceteze diverse probleme adiacente tematicii disciplinei din surse suplimentare şi de alternativă; 

- să dezvolte aptitudini doctrinare a informaţiei din domeniul teoriei generale a statului şi dreptului 

pentru a genera sinteze, analize şi clasificări cu privire la obiectul disciplinei date; 

- să determine după anumite elemente teoretico-practice prioritatea unui domeniu de altul; 

- să dezvolte capacităţile de gestionare a activităţii profesionale pe piaţa munci; 
- să propună teme pentru cercetări în domeniul teoriei generale a statului şi dreptului prin metoda 

cercetării şi documentării științifice. 
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Condiţii prerechizit: pentru studierea și însușirea materiei disciplinei Teoria statului și dreptuluieste 

necesară posedarea termenilor și cunoștinelor în materie de istorie, educație civiă, educație juridică, 

elemente de psihologie, etc. 

Teme de bază: Noțiunea și obiectul de studiu al Teoriei generale a statului și dreptului; Teoriileprivind 

apariția statului și dreptului; Statul și dreptul în Grecia Antică; Statul și dreptul în Roma Antică; Statul și 

dreptul în Dacia; Statul și dreptul în Țările Românești; Conceptul statului (Semnele specifice, esența, 

scopul, funcțiile, structura și formele statului); Suveranitatea și Independența Republicii Moldova; 

Esenţa, conţinutul şi forma dreptului;rticularităţile generale şi speciale ale dreptului; Noţiunea de funcţii 

ale dreptului; Prezentarea analitică a funcţiilor dreptului; Noţiunea de principii generale ale dreptului; 

Clasificarea principiilor dreptului; Prezentarea analitică a principiilor generale ale dreptului; Conceptul, 

principiile și trăsăturile definitorii ale statului de drept; Conceptul de normă juridică şi trăsăturile 

ei;Structura normei juridice;Clasificarea normelor juridice; Acţiunea normei juridice; Conceptul de izvor 

al dreptului; Clasificarea izvoarelor formale ale dreptului; Obiceiul juridic (cutuma); Actul 

normativ;Legea şi celelalte acte normative; Practica judecătorească şi precedentul judiciar;Doctrina 

juridică – izvor de drept; Tehnica juridică şi tehnica legislative;Conceptul de tehnică juridică;Concepte 

şi procedee de tehnică legislativă; Principiile procesului de elaborare a dreptului;Părţile constitutive şi 

structura internă a actelor normative; Tehnica sistematizării actelor normative; Sistemul 

dreptului;Sistemul şi sistematizarea actelor normative; Consideraţiuni generale privind noţiunea, 

necesitatea, obiectul şi scopul interpretării dreptului; Sursele interpretării juridice; Formele de 

interpretare a normelor de drept; Interpretarea oficială. Interpretarea neoficială; Metodele de interpretare 

a normelor juridice;Rezultatele (limitele) interpretării normelor juridice;Litera şi spiritul legii; Abuzul de 

drept şi frauda de drept;Conceptul răspunderii juridice; Coraportul dintre responsabilitatea şi 

răspunderea juridică; Principiile răspunderii juridice; Funcţiile răspunderii juridice; Temeiul şi condiţiile 

răspunderii juridice; Formele răspunderii juridice; Răspunderea juridică a militarului. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii, brainstorming, dezbateri 

indiciduale și coelctive. 

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. Avornic, Gheorghe. Teoria generală a dreptului, Chişinău: Cartier juridic, 2004, 656 p. 

2. Baltag, Dumitru, Guţu, Alexei. Teoria generală a dreptului: curs teoretic, Chişinău: Academia de 

poliţie 

„Ştefan cel Mare”, 2002, 335 p. 

3. Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova: (scheme de reper). Chiş: Cartier juridic, 1998 

4. Bazele statului şi dreptului RM/ Vasile Creţu, Chişinău: CARTIER, 1997, 352 p. 

5. Ceterchi, Ioan. Craiovan, Ion. Introducere în teoria generală a dreptului, Buc: All, 1998, 128 p. 

6. Corbeanu, Ion. Corbeanu, Maria. Teoria generală a dreptului, Bucureşti: LUMINA LEX, 2002, 257 p. 

7. Djuvara, Mircea. Teoria generală a dreptului (Enciclopedia juridică). Drept raţional, izvoare şi drept 

pozitiv, Bucureşti: ALL BECK, 1999, 606 p. 

8. Dogaru, I., Dănişor. D.C., Dănişor. Gh. Teoria generală a dreptului: Curs de bază, Bucureşti: 

Ştiinţifica, 1999, 452 p. 

9. Dunleavy, Patrick, O'leary, Brendan. Teoriile statului. Politica democraţiei liberale, Chişinău: 

Epigraf, 2002. 344 p. 

10. Dvoracek, Maria V., Lupu, Gheorghe. Teoria generală a dreptului, Iaşi: Chemarea,1996,391 p. 

11. Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept, Chiș: Tipografia centrală, 2003, 948 p. 

12. Georgescu, Alexandru. Filosofia dreptului în contextul actualităţii, Bucureşti: Titu Maiorescu, 201, 

277 p. 

13. Hart, H.L.A. Conceptul de drept, Chişinău: Sigma, 1999, 304 p. 

14. Hegel, Georg Wilhelm Friederich, Principiile filosofiei dreptului sau elemente de drept natural şi de 

ştiinţa statului, Bucureşti: Editura IRI, 1996, 334 p. 
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15. Joita, Tanse. Teoria generală a dreptului, Braşov: Omnia unis.a.s.t., 2000, 190 p. 

16. Luburici, M. Teoria generală a dreptului, Bucureşti: OSCAR PRINT, 2000, 230 p. 
17. Mazilu, Dumitru. Teoria generală a dreptului, Bucureşti: All Beck, 1998, 310 p. 
18. Miculescu, Petru. Statul de drept, Bucureşti: LUMINA LEX, 1998, 310 p. 

19. Motica, Radu I., Gheorghe, Mihai. Teoria generală a dreptului, Buc.: All Beck, 2001, 276 p. 

20. Popa, Carmen. Teoria generală a dreptului, Bucureşti: LUMINA LEX, 2001, 319 p. 

21. Popescu, Adam. Teoria dreptului – ediţia a III-a, Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de mâine”, 

1999, 199 p. 

22. Popescu, Sofia. Teoria generală a dreptului, Bucureşti: LUMINA LEX, 2000, 366 p. 

23. Starasciuc, R. Teoria generală a dreptului. Reprezentări schematice şi comentarii, Chişinău: 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2004, 101 p. 

24. Stroe, Constantin. Compendiu de filozofia dreptului, Bucureşti: LUMINA LEX, 1999, 239 p. 

25. Voicu, Costică. Teoria generală a dreptului, Bucureşti: LUMINA LEX, 2002, 400 p. 

26. Vonica, Romul Petru. Introducere generală în drept, Bucureşti: LUMINA LEX, 2000, 599 p. 

27. George, Robert P. Natural Law Theory: Contemporary Essays, USA: Clarendon Press. Oxford, 

1992, 365 p. 

28. Jefferson, White, Patterson, dennis. Introduction to the philosofy of law: Readings and Cases, New 

York: Oxford University Press, 1999, 437 p. 

29. Beghel, Jean-Louis. Theorie generale du droit, Paris: Dalloz, 2003, 374 p. 

30. Абулаев, М.И. Теории государства и права: учебник для вузов, Москва, Санкт-Петербург, 

Питер, 397 с. 

31. Borodac, Alexandru. Теории государства и права Республики Молдова, Chişinău: Ştiinţa, 

1998, 296 p. 

32. Constituţia Republicii Moldovadin 29 iulie 1994, MO nr. 1 din 18 august 1994. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Bazele managementului militar 

Codul cursului în planul de studii: U.01.A.008.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 

militare 

Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs:  

Ştiinţe umanistice şi limbi moderne  

Titular/Responsabil de curs: Uliana STATI, dr., 

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 

60 30 30 12 18 0 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Bazele managementului militar este predestinat studenţilor ciclului I (studii de 

licenţă, 3 ani) în scopul familiarizării lor cu cunoştinţe teoretice şi practice, necesare pentru formarea 

deprinderilor referitoare la conducerea grupului sau a plutonului de militari. Disciplina are ca obiective 

studiul aspectelor generale ale managementului militar, domeniu aflat într-o conexiune strînsă cu 

disciplinile înrudite (Psihologie şi pedagogie militară, Leadership şi etică profesională, Cultura 

comunicării, Medierea conflictelor). 
Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. Temele de curs permit familiarizarea 

studenţilor cu activitatea desfăşurată în unităţile militare în vederea educării efectivului, însuşirii teoriei 
şi practicii de educare a efectivului subunităţii, unităţii militare. La lecţiile de seminar, se analizează 
exemple importante care duc la înţelegerea mai profundă a materialului teoretic şi permit cunoaşterea 
amănunţită a metodelor şi tehnicilor de cunoaştere a efectivului de militari, precum şi de soluţionare a 
conflictelor. 
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- acumularea cunoştinţelor necesare definirii obiectului de studiu al cursului; 

- utilizarea instrumentelor de bază ale lucrului educativ; 

- caracterizarea izvoarelor importante ale lucrului educativ în subunităţi; 

- diferenţierea formelor şi metodelor de lucru cu subalternii; 

- descrierea documentelor de directivă în baza cărora se desfăşoară lucrul educativ în Forţele 

Armate ale Republicii Moldova. 

Competenţe specifice: 

- orientarea spre studierea minuţioasă a bazelor teoretico-metodologice generale de management militar; 

- aplicarea conştientă de către viitorii ofiţeri a cerinţelor Concepţiei educaţiei efectivului Armatei 

Naţionale, precum şi a principiilor de lucru educativ; 

- înţelegerea de către studenţi a obiectivelor şi problemelor managementului militar contemporan în 

corelaţie cu practica pedagogică; 

- formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de executivitate şi loialitate faţă de sistemului militar în general; 

- formarea abilităţilor de comandanţi capabili să conducă la un nivel profesional înalt cu colectivele 

militare subordonate; 

- utilizarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice de planificare, organizare şi desfăşurare a 

muncii educative şi de consolidare a disciplinei militare. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- aplica adecvat formele şi principiile de instruire şi educare a subordonaţilor; 

- dezvolta capacităţii de aplicare a instrumentelor de lucru în aprecierea nivelului de coeziune a grupei 

sau plutonului subordonat; 

- elabora proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- studia efectivul din cadrul plutonului de studenţi; 

- planifica raţional activităţile educative cu efectivul grupei, plutonului, companiei; 
- depune efort pentru organizarea activităților recreative, manifestărilor cultural-educative şi de 
consolidare a disciplinei militare, şedinţelor la disciplinele de pregătirea social-statală. 

Condiţii prerechizit: nu sunt 

Teme de bază: Rolul şi locul lucrului educativ în Forţele Armate ale Republicii Moldova. Bazele 

teoretice şi metodologice ale procesului educaţional în Forţele Armate ale Republicii Moldova. 

Pregătirea social-statală și informarea trupelor. Rolul şi locul lucrului educativ în rezolvarea sarcinilor 

pregătirii de luptă şi ridicare a capacităţii de luptă. Rolul şi locul lucrului educativ în condiţii de 

luptă. Rolul şi locul lucrului educativ în 
consolidarea disciplinei militare. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, comunicări, referate, proiecte individuale, dezbateri tematice, 

consultaţii. 

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. Codul deontologic al ofițerului 2015. 

2. Praxiologia educaţiei militare. Centrul de cercerări Psihopedagogice şi de perfecţionare a 

personalului din Învăţămîntul Militar. Bucureşti: Editura militară, 1999. 

3. Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. 

4. Regulamentul disciplinei militare al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. 

5. Ordinul Ministrului apărării nr. 267 din 29 septembrie 2004 „Cu privire la punerea în aplicare a 

Concepţiei educaţiei efectivului Armatei Naţionale”. 
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6. Ordinul Ministrului apărării nr. 251 din 26 august 2009 „Cu privire la activitatea organelor de 

conducere centrale şi instituţiilor Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, 

comandamentelor, ale marilor unităţi şi unităţi militare privind consolidarea disciplinei militare şi 

legalităţii în Armata Naţională”. 

7. Ordinul Ministrului apărării nr.125 din 7 iunie 2002 „Regulamentul pregătirii psihologice a 

militarilor Armatei Naţionale”. 

8. Metodica organizării activităţilor culturale în Armata Naţională, Chişinău, Centrul Editorial al MA, 

2002. 

9. Organizarea lucrului educativ în unităţile militare ale Armatei Naţionale, Chişinău, Centrul 

Editorial al MA, 2004. 

10. Dionisie Buzgan. Lucrul educativ în unităţile (subunităţile) militare ale Armatei Naţionale: 

organizare, metodologie, experienţă, Chişinău, Centrul Editorial, 2006. 

11. Dionisie Buzgan. Rolul şi locul lucrului educativ în organizarea procesului de activitate psihologică 

în unitate, subunitate, Chişinău, Centrul Editorial, 2007. 
12. Dumitru Popovici. Introducere în pedagogia militară, Editura Licorna, Bucureşti, 1999. 
13. Nicolae Silistraru. Valoarea morală a pedagogiei populare moldoveneşti, Chişinău, 1992. 

14. Bunescu Vasile. Educaţia morală şi formarea personalităţii. Fundamente psihopedagogice în 

„Revista de Pedagogie”, nr. 6/1991; 7-8/1991. 
15. Revista „Spirit Militar Modern” editată de Ministerul Apărării Naţionale a României. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Educația fizică militară 1 

Codul cursului în planul de studii: G.01.O.009.11  

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie. 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Anatolie LEȘCU, profesor 

universitar, Mihail OSTAFI, lector universitar , Emil 

GUŢU, locţiitor şef de catedră (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 

30 30 - - - - - - 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Educaţia fizică militară” pentru învăţământul universitar, prin obiectivele şi conţinuturile 
didactice proiectate, urmăreşte perfecţionarea continuă a pregătirii teoretico-ştiinţifice, metodice, motrice, 
funcţionale şi a experienţei comportamentale, care, finalmente, va asigura unitatea dintre moralitatea şi 
perfecţiunea fizică a studentului militar. 

Educaţia fizică militară este unica disciplină de studiu, care formează studenţilor atitudinea conştientă 

faţă de propriul organism, exigenţa autoperfecţiunii fizice şi funcţionale, astfel contribuind la dezvoltarea 

fizică armonioasă a acestuia. 

Una din particularităţile de bază a disciplinei „Educaţia fizică militară”, constă în structurarea judicioasă 

şi justificată a obiectivelor (generale, cadru şi de referinţă) şi a conţinuturilor didactice, care asigură 

valorificarea potenţialului educativ, asanativ, cognitiv, formativ al culturii fizice – mijloc eficient în 

educarea multilaterală a personalităţii studentului. 

Disciplina „Educaţia fizică militară” este elaborat în baza următoarelor principii, după cum urmează: 

- principiul dezvoltării multilaterale şi armonioase a organismului; 

- principiul coerenţei dintre obiective/conţinut educaţional şi finalităţile educaţiei fizice militare; 

- principiul accesibilităţii instruirii; 

- principiul creativităţii instruirii; 

- principiul democratizării şi umanizării învăţământului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- de a pregăti un ofiţer pentru Forţele Armate, care să cunoască bazele teoretice şi metodice ale pregătirii 
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fizice; 

- fortificarea şi menţinerea continuă a sănătăţii, sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale, îmbunătăţirea 

dezvoltării fizice generale şi speciale; 

- aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor în scopul consolidării motivaţiilor  de practicare sistematică şi 

independentă a exerciţiilor fizice; 

- asigurarea condiţiei fizice optime: dezvoltarea calităţilor motrice de  bază, utilitar-aplicative etc., la 

nivelul potenţialului maxim al studentului; 

- formarea deprinderilor de a acţiona repede şi precis, inclusiv în condiţii de oboseală fizică şi de încordare 

psihică; 

- instruirea şi antrenarea studenţilor la deplasarea rapidă şi alergarea în teren variat, trecerea diverselor 

obstacolelor, aruncarea grenadelor de mîna, lupta corp la corp cu armamentul individual din dotare şi 

trecerea prin înot a cursurilor de apă; 

- creşterea capacităţii organismului de a suporta acţiunile radiaţiilor şi gazelor toxice, căldurii şi frigului, 

precum şi a altor factori nefavorabili care apar în timpul luptei; 

- obişnuirea studenţilor cu executarea sistematică a exerciţiilor fizice. 

Competenţe specifice: 
- conţinutul şi cerinţele documentelor de conducere cu privire la planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
educaţiei fizice militare în Forţele Armate; 

- bazele teoretice, metodice, principiile şi metodele de organizare şi desfăşurare a educaţiei fizice militare; 
- metodica demonstrării corecte a exerciţiilor şi procedeelor tehnice; 
- metodica antrenării şi dezvoltării aptitudinilor motrice; 
- măsurile de securitate  şi prevenire a traumatismelor; 
- baremele la educaţia fizică militară, modalităţile de verificare şi apreciere individuală a studenţilor şi a 
subunităţilor; 

- modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive de masă şi a competiţiilor militar-sportive; 
- conţinutul regulamentului pregătirii fizice militare. 

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

- să execute model (tehnic corect) toate exerciţiile şi procedeele prevăzute de regulamentul pregătirii fizice 

militare; 

- să respecte planificarea corectă a educaţiei fizice militare; 

- să utilizeze toate cunoştinţele în procesul de instruire la educaţia fizică militară; 

- să dezvoltate aptitudinile motrice; 

- să fie rezistent la eforturi fizice şi încordare psihică; 

- să dezvolte deprinderile de a acţiona repede şi precis în diverse condiţii; 

- să fie dezvoltat fizic şi metodic pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea educaţiei fizice militare. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să elaboreze planificarea şi organizarea educaţiei fizice militare la un nivel metodic înalt; 

- să organizeze şi să desfăşoare eficient toate formele de educaţie fizică militară; 

- să verifice şi să aprecieze militarii şi subunităţile la educaţia fizică militară; 

- să antreneze şi să pregătească militarii la diverse ramuri sportive; 

- să practice sistematic educaţia fizică şi alte activităţi.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Educația fizică militară 1este nevoie să însuşească 

complexul de exerciţii libere nr. 1; 2; 3; învăţarea tracţiunilor în braţe la bara fixă; învăţarea îndoirii şi 

dezdoirii braţelor din sprijin la paralele; învăţarea exerciţiului de control general la pista cu obstacole. 

Teme de bază: Gimnastica. Trecerea pistelor cu obstacole.Deplasarea rapidă şi aruncarea grenadelor.Lupta 

corp la corp.Lecţii cu caracter combinat. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lecţii practice. 

Strategii de evaluare: teste pe parcursul semestrului şi notarea lor; evaluarea cunoştinţelor generale şi 

speciale solicită utilizarea probelor orale, testelor de cunoştinţe; evaluarea indicilor somatici şi 

funcţionali;testarea iniţială şi finală a nivelului de pregătire fizică;evaluarea pregătirii motrice. 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. 
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Bibliografie selectivă: 
1. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Curs elaborat în tehnologia 

învăţămîntului deschis la distanţă. POLIROM, 1998. 

2. EPURAN Mihai,  Metodologia cercetării activităţilor corporale, Bucureşti 1992.  

3. CRIŞAN Al., GUŢU V. Proiectarea curriculum-ului de bază. Tipcim S. A., Chişinău 1996. 

4. COSMOVICI A., COZMA T., Psihopedagogie, Iaşi 1994. 

5. STOICA A., MUSTEAŢĂ S., Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic, Chişinău, 1997. 

6. Psihologia. Dicţionar. Sub red. A.V. Petrovschi şi M.G. Iaroşevschi., Moscova. 1990. 

7. Dicţionar sportiv şcolar. T. Grimalschi, I. Badia, I. Delazari şi a. Editura „ Lumina”, 1993. 

8. GUŢU Vladimir, PÎSLARU Vlad şi a. Tehnologii educaţionale. Ghid metodologic. Cartier 

Educaţional,1999. 

9. SAVA P., Curriculum-ul la disciplina „ Educaţia fizică ”. Probleme ştiinţifice în domeniul învăţămîntului 

şi sportului. Chişinău, INEFS, 1998. 

10. BOIAN I., BICHERSCHI Ş., SAVA P., Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţămîntul 

preuniversitar, Chişinău 1998. 

11. CRISTEA Gh., Educaţia fizică. Fundamente teoretice şi metodice, 1999. 

12. DRAGNEA A. şi colab. – Educaţie fizică şi sport - Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti, 2006. 

13. GUŢU Vl., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţămîntul gimnazial: cadru conceptual. 

Grupul editorial Litera, 2000. 

14. Proiectarea curriculum-ului de bază. Ghid metodologic, Chişinău 1996. 

15. Educaţia fizică, curriculum şcolar cl. X-XII, Chişinău 2001. 

16. Regulamentul pregătirii fizice militare, Chişinău  2015. 

17. LUPU Elena, Metodica predarii educatiei fizice si sportului, Institutul European 2007. 

18. AXENTE Mihaela, ILIE Alina, Ghid de educaţie fizică, 2011. 

19. SAVESCU Iulian, Educaţie fizică şi sportivă şcolară - Culegere de exerciţii fizice. Metodologie pentru 

învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi profesional. Aius 2009. 

20. BARTA  A., DRAGOMIR, P., Educaţie fizică – manual pentru cls. a X, şcoli normale, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998. 

21. DRAGNEA  A.,Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Cartea Şcolii, Bucureşti 2000. 

22. DRAGNEA  A. şi colab., Educaţie fizică şi sport- Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti 2006. 

23. DRAGNEA A., MATE S., Teoria sportului, Edit. Fest., Bucuresti 2002. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Fundamente ale ştiinței militare  

Codul cursului în planul de studii: F.01.O.003 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 

Specialitatea :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs:  

Anatolie LEŞCU, profesor universitar; 

Gheorghe MEREUȚĂ, conferenţiar universitar; 

Sergiu TIMERCAN, asistent universitar. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 
prelegeri seminar laborator 

180 90 90 48 42 - E 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Ştiinţa militară este un sistem de cunoştinţe referitoare la legile şi principiile luptei armate, la formele de 

organizare, pregătire şi întrebuinţarea forţelor armate în război. Ştiinţa militară şi-a avut şi are obiectul ei de 

studiu: componenta militară a acţiunii umane şi, în principal războiul, dar nu doar războiul. Disciplina 

„Fundamente ale ştiinţei militare”, este o disciplină fundamentală, la care studenţii vor fi instruiţi în 

înţelegerea fenomenului militar şi anume al războiului. Cunoştinţele primite la modulul dat va permite 

studenţilor să se orienteze mai bine în spectrul larg al ştiinţei militare şi vor sta la baza studierii celorlalte 

discipline militare.  

Disciplina „Fundamente ale ştiinţei militare” se studiază în complex cu următoarele discipline: elemente 
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de artă militară, securitatea naţională, securitatea regională, planificarea acţiunilor militare, geopolitică şi 

geostrategie, politica apărării şi studii de securitate, doctrine politico – militare. 

Disciplina “Fundamente ale ştiinţei militare” are ca scop pregătirea studenţilor pentru a fi capabil să 

analizeze fenomenele militare şi anume fenomenul războiului.  

Instruirea studenţilor se va desfăşura sub următoarele forme: prelegeri, seminare şi studiu de caz. La 

prelegeri se va preda materialul teoretic, având drept scop ca la finele şedinţei studenții să definească şi să 

cunoască aspectele teoretice ale temei. La seminare se va dezbate materialul predat în cadrul prelegerilor, 

având scopul ca la finele şedinţei aceștia să înţeleagă şi să explice aspectele teoretice ale temei. Pe durata 

desfăşurării studiului de caz studenţii vor analiza diferite fenomene militare, iar la finele cursului de studiu 

vor fi capabil să facă rezumate clare despre aceste fenomene.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

Competenţele studenţilor militari la disciplina dată se definesc în termeni de cunoştinţe, capacităţi şi 

aptitudini. 

Studenţii vor dobândi deprinderile teoretice necesare desfăşurării activităţilor specifice domeniului 

ştiinţei miliare. 

Scopul cursului: obiectivul principal al disciplinei este formarea la studenţi a deprinderilor de analiză şi 

sinteză a fenomenului militar, precum și formarea aptitudinilor de a lua decizii raționale. 

 Competenţe specifice: 

- să cunoască particularităţile fenomenului militar modern; 

- să definească noţiunile şi conceptele specifice ştiinţei militare; 

- să explice formele principale ale luptei armate; 

- să înțeleagă rațiunile sociale a luptei armate, definirea conceptelor specifice politicilor și strategiilor de 

securitate națională și internațională, teoriei generale a științei militare şi artei militare. 

- să cunoască noţiunea de strategie, arta operativă şi tactică şi poziţia lor în structura ştiinţei militare; 

- să înţeleagă obiectul de studiu al ştiinţei militare, a metodelor şi tehnicilor de investigare a acesteia, 

precum şi a particularităţilor luptei armate în conflictele moderne; 

- să descrie principalele caracteristici ale fenomenului militar contemporan precum şi caracteristicile 

conflictelor militare în epoca modernă şi contemporană; 

- să înţeleagă noile dimensiuni ale războiului, ca instrument politic în relaţiile internaţionale şi interstatale 

şi cunoaşterea mutaţiilor profunde ce s-au produs în conţinutul şi fizionomia acestuia; 

- să rezume impactul revoluţiei în afacerile militare asupra fenomenului militar şi evoluţiei artei militare; 

- să înţeleagă fenomenele, legile, principiile şi normele ce caracterizează războiul ca fenomen social; 

- să explice modalităţile de concretizare a cunoştinţelor teoretice în practica războiului. 

- să explice evoluția fenomenului militar moldovenesc în contextul evoluțiilor fenomenului militar 

regional și global. 

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

- să aplice conţinutul teoretic şi practic ale disciplinei pentru dezvoltarea culturii militare; 

- să utilizeze adecvat noţiunile legate de fenomenul militar; 

- să utilizeze metodele şi tehnicile de studiu pentru înţelegerea fenomenului militar contemporan; 

- să prezinte modele logice şi ghiduri raţionale de investigare a fenomenului militar contemporan şi 

aprofundarea ştiinţei militare; 

- să manifeste rezonabile analize polemologice, în consonanţă cu dezvoltarea societăţii şi revoluţiile în 

domeniul militar; 

- să demonstreze mutaţiile ce se produc la nivelul structurilor militare la începutul secolului XXI ca 

urmare a evoluţiei fenomenului militar. 

- să aplice arta militară și să utilizeze capabilitățile armei/specialității militare pentru soluționarea 

problemelor specifice în diferite contexte situaționale; 

- să aplice tehnicile militare de acțiune individuală în diferite contexte situaționale. 

La nivel de integrare studenţii vor putea: 

- să clasifice concepţii, teorii ale Științelor Militare;  

- să compare diverse moduri de abordare a Științelor Militare;  
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- să stabilească logica evoluţiei sistemului Științelor Militare în dependenţă de anumite concepţii 

existente;  

- să utilizeze metodele de analiză a Științelor Militare în cercetarea problemelor domeniului;  

- să aplice cunoştinţele teoretice asupra analizei realităţii sociale;  

- să efectueze generalizări asupra rezultatele analizelor teoretice din domeniul Științelor Militare. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului de bază este necesară inițierea și familiarizarea studenților cu 

unele elemente de artă militară, de istorie și geografie, precum și cu unele concepte de terminologie militară.    

Teme de bază: Războiul – formă de violenţă armată. Bazele nomologice ale acţiunilor militare în războiul 

modern. Tendinţe şi perspective în evoluţia fenomenului militar. Teoria artei militare. Geografia militară – 

componentă a ştiinţei militare. Istoria Artei Militare. Fundamentele Securităţii Europene (regionale). Relaţii 

Civil-militari. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, seminare, lucrări de control, consultaţii, studiu de caz. 

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. Bădălan E.,  Arsenie V., Văduva Gh.  Strategia militară contemporană, Editura Centrul Tehnic 

Editorial al Armatei, Bucureşti, 2006. 

2. Bădălan E., Arsenie V., Văduva Gh., Eseu despre arta strategică, Editura Militară, Bucureşti, 2005. 

3. Baylis J., James J. Wirtz, Colin S.Gray, Strategy in the contemporary, Editura Oxford. 

4. Bégarie H.C, Breviar de strategie, Editura Sitech, Craiova, 2002. 

5. Bégarie H.C, Tratat de strategie, vol I, Editura UNAp,Carol I, Bucureşti, 2006. 

6. Caragea A., Florea C., Război în Golf, dosar secret, Editura Nemira, Bucureşti, 2003. 

7. CHIFU, Iulian, Gândire strategica, Ed. Institutului de Stiinte Politice si Relații Internaționale, Bucureşti, 

2013. 

8. DUTU, Petre; BOGZEANU, Cristina, Strategia militara a României in contextul noilor repere europene 

si euro-atlantice de securitate, Editura UNAp,Carol I, Bucureşti, 2011. 

9. Irimia Ion, Ion Emil, Elemente de teorie şi artă militară, Editura AISM, Bucureşti, 2003. 

10. Frunzeti T., Geostrategie, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009. 

11. Frunzeti T., Zodian V., Lumea 2009, Enciclopedie politică şi militară (studii strategice şi de securitate), 

Editura CTEA, Bucureşti, 2009. 

12. Frunzeti T., Zodian V., Lumea 2013, Enciclopedie politică şi militară: studii strategice şi de securitate, 

Editura RAO, Bucureşti, 2013. 

13. Frunzeti, T., Duţă, Paul Dănuţ, Stănimir Monalisa, Studii şi analize privind regionalismul, Sibiu, 

EdituraTechno - Media, 2007. 

14. FRUNZETI, Teodor, Management strategic : curs universitar, Editura UNAp,Carol I, Bucureşti, 2013. 

15. Mureşan Mircea, Văduva Gheorghe, Războiul viitorului-viitorul războiului, Editura UNAp, Bucureşti, 

2004. 

16. Mureşan Mircea, Reflecţii despre fenomenul militar, Editura UNAp, Bucureşti, 2004. 

17. Mureşan Mircea, Văduva Gheorghe, Strategia de parteneriat, parteneriatul strategic,   Editura UNAp 

”Carol I”, Bucureşti, 2006. 

18. Onişor C., Teoria strategiei militare, realitatea XX, perspectiva XXI, Editura AISM, Bucureşti, 1999. 

19. Udeanu Gh., Elemente de strategie militară contemporană, Editura UNAp, Carol I, Bucureşti, 2006. 

20. Soare Corneliu, Recitindu-l pe Clausewitz, Editura Militară, Bucureşti, 1993. 

21. Strategia de Transformare a Armatei României, Bucureşti, 2007. 

22.  Strategia Naţională de Apărare, Bucureşti, 2010. 

23. S.M.G./P.F.-5. Doctrina planificării operațiilor în Armata României - S.M.G. 38/2013. 

24. Thomas G.Mahnken, Joseph A. Maiolo, Strategic Studies. 

25. Ţenu Costică, Stăncilă Lucian, Bazele nomologice ale acţiunilor militare în războiul modern, Editura 

AISM, Bucureşti, 2003. 

26.  Theodor W. Galdi, Revolution in Military Affairs, 1995. 
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27. Văduva Gh., Ştiinţa militară. Rolul ştiinţei militare în managementul mediului de securitate şi apărare 

înprocesul de modernizare a societăţii, Bucureşti, 2011. 

28. Văduva Gh., Moştoflei C.,Tendințe în lupta armată, Editura UNAp, Bucureşti, 2004. 

24. F.T.–1, Doctrina operaţiilor forţelor terestre, Bucureşti, 2007. 

25. F.T.–2, Manualul pentru organizarea de stat major şi operaţii ale forţelor terestre, Bucureşti, 2005. 

26. F.T.-3, Manualul de tactică generală a forţelor terestre,  Bucureşti, 2013. 

27. F.T.-5. Manualul operațiilor de contra-insurgență - S.M.F.T. 24/2011. 

28. Manualul de planificare a operaţiilor, Bucureşti, 2011. 

29. Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Drept internațional umanitar 

Codul cursului în planul de studii: F.02.O.010.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 

Specialitatea :  
1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Ştiinţe  umanistice şi 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: CAUIA Alexandr dr., 

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 

60 30 30 12 18 - E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Drept Internațional Umanitar este predestinat studenţilor ciclului I (universitar, 3 

ani) cu scopul familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru 

înţelegerea proceselor de funcţionare a Sistemelor de norme juridice ce asigură protecția persoanelor 

protejate și metodelor de ducere a războiului. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se analizează exemple 

importante, care duc la înţelegerea mai profundă a materialului teoretic. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- să reproducă noţiunile fundamentale ale cursului Drept Internaţional Umanitar. 

- săopereze cu aparatulepistemologic al domeniului; 

- să definească teoriile şi principiile de bază ale Dreptului Internaţional Umanitar. 

Competenţe specifice: 

- să cunoască cele mai importante şcoli şi curente în cadrul Dreptului Internaţional Umanitar; 

- să identifice diversitatea şi complexitatea proceselor ce au loc în cadrul conflictelor armate 

contemporane; 
- să identifice şi să gestioneze informaţia la tema cursului în diverse sursede informaţie. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să aplice şi să utilizeze postulatele fundamentale ale cursului în exerciţiul complex al profesiei; 

- să compare treptele evoluţiei dreptului internaţioanl umanitar; 

- sa analizeze statutul juridic a participanţilor în cadrul conflictelor armate contemporane; 

- să perceapă categoriile şi principiile de bază ale disciplinei, conexiunea interdisciplinară a 

cursului cu alte discipline, utilizând în practică esenţele teoretice ale disciplinei; 

- să sintetizeze şi să argumenteze experienţele acumulate în cadrul activităţii teoretice şi practice a 

cursului, prin competenţele gnoseologice achiziţionate la disciplină şi propagarea valorilor general 

umane. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să cerceteze diverse probleme adiacente tematicii cursului din surse suplimentare şi de alternativă; 

- să dezvolte aptitudini de doctrinare a informaţiei din domeniul dreptului internaţional umanitar pentru 
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a genera sinteze, analize,clasificări etc. la subiect; 

- să dezvolte capacităţile de gestionare a activităţii profesionale pe piaţa munci; 

- să propună teme pentru micro-cercetări în domeniul dreptului internaţional umanitar prin metoda 

căutării şi documentării informaţionale. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Drept Internațional Umanitar este necesară 

cunoașterea disciplinei Teoria generală a Dreptului și a altor discipline socio-umanistice. 

Teme de bază: Formarea, evoluţia şi rolul dreptului internaţional umanitar. Aplicarea dreptului 

internaţional umanitar. Starea de beligeranţă şi metodele legale de ducere a războiului. Mijloacele 

legale de ducere a războiului. Protecţia persoanelor protejate în cadrul conflictelor armate 

contemporane şi Emblema Crucii Roşii. Statutul juridic al participanţilor în cadrul ostilităţilor şi 

protecţia internaţională a drepturilor omului. Drepturile şi 
obligaţiile combatantului în cadrul conflictelor armate contemporane. Răspunderea militarilor în 
dreptul internaţional umanitar. Implementarea dreptului internaţional umanitar. 

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

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. Convenţia OrganizaţieiNaţiunilorUnite contrarecrutării, utilizării, finanţării şi instruiri 

imercenarilor, din 4 august 1989. [online] http:un.org/documents/1989/ html. (accesat pe 24.02.2010) 

2. Convenţia (I) pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie: 

adoptată la 12 august 1949. Publicată în ediţia oficială “Tratate Internaţionale” (Drept Umanitar), 

1999, p. 9-34. 

3. Convenţia (II) pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie: 

adoptată la 12 august 1949. Publicată în ediţia oficială “Tratate Internaţionale” (Drept Umanitar), 

1999, p.34-55. 

4. Convenţia (III) cuprivire la tratamentul prizonierilor de război: adoptată la 12 august 1949. 

Publicată în ediţia oficială “Tratate Internaţionale” (Drept Umanitar), 1999, p.55-123. 

5. Convenţia (IV) cuprivire la protecţiapersoanelor civile întimp de război: adoptată la 12 august 

1949. Publicată în ediţia oficială “Tratate Internaţionale” (Drept Umanitar), 1999, p. 123-184. 

6. Protocolul I Adiţional la convenţiile de la Geneva, referitor la protecţia victimilor conflictelor 

armate internaţionale: adoptat la 8 iulie 1977. Publicată în ediţia oficială “Tratate Internaţionale” 

(Drept Umanitar), 1999, p. 184-253. 

7. Balan O.,Rusu V., Nour V. Drept Internaţional Umanitar. Chişinău: EdituraUniversităţii de 

Criminologie, 2003, 310 p. 

8. Burian A., Balan O., Serbenco E. DreptInternaţional Public. Chişinău: Editura “CEP-USM”, 2005.  

9. Cloşcă I., Suceavă I. DreptInternaţional Penal. Bucureşti: Şansa, 1992. 528 p. 

10. Cloşcă I., Suceavă I. Dreptul internaţional al conflictelor armate. Bucureşti: Şansa, 1993. 454 p  

11. Creţu V. Drept internaţional penal. Bucureşti: Tempus România, 1996. 342 p. 

12. Creţu V. DreptInternaţional Public. Bucureşti: EdituraFundaţiei „România de Mâine”, 1999. 223 p. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Modulul: Serviciul sprijin de luptă 2  

Codul cursului în planul de studii: F.02.O.012.11 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea:1031.1 Conducerea 

subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: LEȘCU Anatolie, profesor 

universitar, Marcel MOREI, şef serviciu medical (lector 

universitar); Veaceslav NIRCA, asistent universitar  

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Forma 

de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

120 60 60 32 - 38 E 4 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Modulul Serviciul sprijin de luptă 2 este predestinat studenţilor cilului I (licenţă) specialităţile 

conducerea subunităților de infanterie şi are ca scop instruirea în complex a studenţilor, la formarea 

deprinderilor practice şi acţiunilor în cunoașterea sistemelor de comunicații și informatică, precum și 

pregătirea studenților din punctual de vedere medical. Modul este constituit din două cursuri: pregătirea 

medico-militară și  pregătirea de comunicații.  

Pregătirea medico-militară are drept scop pregătirea efectivului pentru organizarea asistenţei medicale în 

diferite condiţii, acordarea primului ajutor în caz de leziuni, traume şi intoxicaţii,  scoaterea răniţilor din 

maşini blindate,  tancuri, fortificaţii de apărare, însuşirea deprinderilor igienice necesare militarilor. 

Pregătirea medico-militară contribuie la instruirea în complex a studenţilor, la formarea deprinderilor 

practice şi acţiunilor în acordarea autoajutorului şi ajutorului medical reciproc, precum şi obţinerea unui înalt 

nivel al educaţiei sanitare. 

Pregătirea medico-militară se desfăşoară  conform cerinţelor, ordinului Ministrului Apărării al 

Republicii Moldova, indicaţiilor metodico - organizatorice, regulamentelor de luptă, îndrumărilor. 

Disciplina “Pregătirea medico-militară” are scopul pregătirii studenţilor  în calitate de ofiţeri cu educaţia 

necesară unui ofiţer, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice de respectare 

a igienei personale, de acordare a ajutorului medical în caz de pericol vital, cunoaşte legile şi principiile 

acordării ajutorului medical, capabil de a educa ostaşul în ceea ce priveşte igiena personală şi respectarea ei.  

Obiectivul principal al pregătirii medico-militară este formarea la fiecare student a deprinderilor 

practice, capacităţi şi calităţi pentru organizarea şi acordarea ajutorului medical. 

Baza pregătirii medico-militară constituie studierea şi însuşirea de către studenţi a materialului teoretic 

şi practic, acţiunilor practice în acordarea ajutorului medical în teren şi folosirea mijloacelor de protecţie 

medicală individuală în caz de utilizare a armei de nimicire în masă. 

Pregătirea de comunicaţii cuprinde aspectele generale referitoare la pregătirea teoretică şi practică a 

ofiţerilor trupelor F.A. R.M la nivel comandanţii de plutoane la realizarea comunicaţiilor prin mijloacele de 

comuicaţii din dotare la nivel pluton infanterie şi artilerie în cele mai complexe condiţii, încadrându-se în 

numărul de ore repartizate pentru realizare în semestrul II de studii. Rolul acesteia este dezvoltarea 

capacităţilor şi perfecţionarea deprinderilor practice la utilizarea mijloacelor de comunicaţii din dotarea 

subunităţilor F.A. R.M. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- să însuşească principiile de bază a educaţiei sanitare şi acordării ajutorului medical necesar, trăsăturile 

specifice şi particularităţile acesteia; 

- să cunoască prevederile de bază ale manualelor de specialitate, documentelor de conducere şi legislaţiei 

R.M.; 

- să fie capabil să aplice corect prevederile manualelor de specialitate, normelor sanitaro-igienice la cazare 

militarilor în teren; 
- aplicarea cunoştinţelor de bază necesare în exercitarea atribuţiilor în armă şi să fie în măsură să 

folosească cu siguranţă şi operativ mijloacele de comunicaţii în condiţii impuse de cerinţele războiului 

radioelectronic, în acţiune, în teren variat.   

Competenţe specifice: 

- principiile moderne ale educaţiei sanitare; 

- structura organizatorică, posibilităţile de acţiune ale subunităţilor serviciului medical, forţelor şi 

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

necesitate; 

- modul de acordare a autoajutorului şi ajutorului medical reciproc; 

- metodele şi mijloacele de protecţie individuală contra armelor de nimicire în masă,  armelor de precizie 

înaltă şi mijloacelor incendiare; 

- asigurarea medicală a acţiunilor de luptă şi asigurarea medico-sanitară a subunităţilor în luptă; 

- modalitatea planificării şi desfăşurării pregătirii medico-militare cu efectivul din subordine; 

- să poată determina noţiunile conceptuale privind principiile de organizare a comunicaţiilor prin  

mijloacelor de comunicaţii radio şi fir; 

- să aprecieze rolul comunicaţiilor în sistemul de conducere a unităților în acțiunile militare; 
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- să determine funcţiile plutonului de comunicații în rezolvarea problemelor de organizare a conducerii cu 

unitățile în acțiunile militare. 

- să poată determina noţiunile conceptuale privind mijloacele  de comunicaţii radio și mijloacele  de 

comunicaţii prin fir. 

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

- efectua o injecţie intramusculară, intravenoasă sau intradermală: 

- să folosească cu iscusinţă şi eficient trusa medicală individuală; 

- aplica corect şi eficient un pansament în diferite situaţii de urgenţă medicală; 

- folosi practic la necesitate mijloacele improvizate în caz de hemoragii şi fracturi masive; 

- petrece şedinţe cu ostaşii privind educaţia sanitară; 

- acorda primul ajutor medical în caz de arsuri şi degerături, în caz de intoxicaţii cu lichide toxice şi bioxid 

de carbon;  

- evacua răniţii din maşini blindate, tancuri, fortificaţii de apărare; 

- să dispună de abilităţi pentru a exploata mijloacelor de comunicaţii fir; 

- să dispună de abilităţi pentru a exploata mijloacelor de comunicaţii radio; 

- să dispună de abilităţi pentru a aplica caracteristicele de lucrul radio şi principiile de organizare a 

comunicaţiilor prin  mijloacele de comunicaţii; 

- să dispună de abilităţi pentru a aplica caracteristicele de lucrul radio şi principiile de organizare a 

comunicaţiilor prin  mijloacele de comunicaţii; 

- să poată organiza o şedinţe cu efectivul din subordine; 

- să dispună de abilităţi pentru a aplica regulile de ducere a convorbirelor radio. 

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; 
- să deducă impactul nerespectării cerinţelor documentelor de directivă la organizarea  

- convorbirilor radio şi la exploatarea mijloacelor de comunicaţii prin fir şi radio în vederea organizării 

conducerii cu subunităţile subordonate; 

- să poată aplica cunoştinţele acumulate la orele de Pregătirea de comunicaţii în procesul exercitarea 

atribuţiilor în armă. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea Modulului Serviciul sprijin de luptă 2 este necesară iniţierea în 

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

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

militară, Managementul educaţiei fizice militare, Exploatarea tehnicii militare. 

Teme de bază: Igiena personală. Boli sexual transmisibile. Simtome. Tratament şi profilaxie. Semnele vitale 

de bază. Noţiune. Caracteristici. Examenul primar şi secundar. Noţiune. Caracteristici. Suportul Vital Bazal. 

Noţiune. Caracteristici. Hemoragii. Noţiune. Clasificare. Acordarea primului ajutor medical. Traumatisme. 

Noţiune. Clasificare. Acordarea primului ajutor medical. Asigurarea medicală în operaţiuni. Acordarea 

ajutorului medical în cîmpul de luptă. Evacuarea medicală. Noţiuni. Misiunile trupelor de comunicaţii şi 

informatică, principiile de organizare a comunicaţiilor. Mijloace de comunicaţii și informatică. Exploatarea  

mijloacelor de comunicaţii și informatică.  
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. Legea Republicii Moldova „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”. 

2. Legea Republicii Moldova „Cu privire la statutul militarilor”. 

3. Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. 

4. Diaconescu M. „Sănătatea şi factorii de mediu specific militar”. Bucureşti, 1974. 

5. Комаров Ф. И. „Военно-медицинская подготовка”, М.: „Медицина”, 1988. 

6. Комаров Ф. И. Алексанян И. В. „Основы военной медицины”, М.: „Медицина”, 1984. 

7. Dumitraş V., Dediu I., Cîrstea N. „Managementul sanitar în campanie”, Chişinău, 2009. 

8. Sanda Gh. „Istoria medicinei militare româneşti”, Bucureşti, 1996. 

9. Bulgac A. „Corelaţia dintre modul de viaţă, starea de sănătate şi reuşita studenţilor Academiei      „Ştefan 

cel Mare”, Chişinău, 2005. 

10. Pîsla M., Pasat I. „Pregătirea medico-militară”, Chişinău, 2005. 

11. T-1r „Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea transmisiunilor radio”           Comandamentul 

trupelor de  Transmisiuni, Bucureşti - 1974.   

12. T – 15b ,, Memoratorul ofiţerului de transmisiuni” Comandamentul trupelor de                  transmisiuni, 

Bucureşti - 1974. 

13. „ Memorator pentru ofiţerul de rezervă de transmisiuni”, Comandamentul trupelor de             

transmisiuni, Bucureşti -1976. 

14.  T-4n Instrucţiuni de exploatare al cablului telefonic P-274”, Военное издательство М.О. СССР, 

Москва -1964. 

15.  „ Instrucţiuni de exploatare al aparatului telefonic TA-57”, Военное   издательство  М.О. СССР, 

Москва -1966. 

16. „ Regulamentul semnelor convenţionale”, Ministerul Apărării R.M, Chişinău -2003. 

17. „ Instrucţiuni de exploatare a staţiilor radio R-159”, Военное издательство М.О. СССР, Москва -

1976. 

18. „ Instrucţiuni de exploatare a staţiilor radio AN/PRC-127(A) ”, Harris Corporation  Rochester, New 

York 14610-1887. 

19. „ Instrucţiuni de exploatare a staţiilor radio R-123” , Военное издательство М.О. СССР, Москва -

1978.  

20.  „ Instrucţiuni de exploatare a centralei telefonice P - 193 M”, Военное издательств  М.О. СССР, 

Москва -1978. 

21. „Culegeri  normativelor unice şi misiunilor de învăţământ pentru trupele de transmisiuni”. Военное 

издательство  М.О. СССР, Москва -1964. 

22.  „Instrucţiuni de exploatare a staţiilor radio RF-5800H”. 

23. „Instrucţiuni de exploatare a staţiilor radio AN/PRC-138”. 
 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Limba străină 2 (engleză)  

Codul cursului în planul de studii: G.02.O.013.21  

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 

Specialitatea :  
1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilăde curs: Științe umanistice și 

limbi moderne. 

Titular/ responsabil de curs: asistent universitar, 

Maria DRIGA; lector universitar, Rodica 
MOȘNEGUȚU. 

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

Cursul de lecții Limba Engleză 2 este predestinat studenților ciclului I (universitar) cu scopul de a studia 

limba engleză la nivel uzual. Acest proces are loc în strictă dezvoltare și îmbinare cu activități comunicative 

ale studierii limbii străine ca instrument de comunicare plurideminsională. De asemenea, cursul dat 

presupune familiarizarea studenților cu terminologia militară engleză caracteristică domeniului militar și 

necesară pentru participare la exerciții militare naționale și internaționale. Prezentarea cursului se realizează 

prin expunere atât orală cât și scrisă, punîndu-se accent pe cele patru competențe lingvistice: comunicarea 

orală, comunicarea în scris, citirea și înțelegerea textelor, receptarea orală a 

mesajelor. Cursul este divizat în 30 săptămâni, a câte 2 ore academice în fiecare săptămână. 

Competențele dezvoltate în cadrul cursului  

Competențe generale: 

- Capacitatea de a înțelege, exprima și interpreta gânduri, sentimente și fapte, în formă scrisă și orală, într-o 

diversitate de contexte socio-culturale, în funcție de nevoile sau dorințele studentului. 

- Însușirea unui vocabular de aproximativ 200 unități lexicale la finele fiecărei ședințe. 

- Utilizarea deprinderelor de comunicare în limba engleză în situații simple și concrete. 

- Cunoașterea normelor gramaticale de formulare a unui mesaj în formă orală și scrisă. 

- Raportarea celor învățate la viața personală. 

- Relatarea în propoziții simple a unor aspecte despre oameni, fapte, evenimente, etc. 

- Cunoașterea elementelor de cultură a Statelor Unite ale Americii. 

- Sesizarea unor asemănări și diferențe între limba și cultura studiată cu limba maternă. 

Competențe specifice: 

- Pronunțarea unui ansamblu limitat de expresii și cuvinte memorizate în variantă comprehensibilă. 

- Înțelegerea expresiilor și propozițiilor scurte și simple, cu caracter familiar și uzual, referitoare la 

nevoile personale zilnice și situațiile de supravețuire. 

- Înțelegerea formulărilor concrete, întrebărilor și răspunsurilor simple, precum și conversațiile foarte 

simple. 

- Crearea unui limbaj de comunicare prin combinarea și recombinarea elementelor de vorbire familiare și 

memorate. 

- Începerea, menținerea și încheierea unei conversații simple prin utilizarea întrebărilor și răspunsurilor 

simple și scurte despre situații uzuale zilnice. 

- Înțelegerea sensului de bază al textelor simple care conțin modele structurale și de vocabular de o mare 

frecvență. 

- Identificarea detaliilor specifice prin lecturarea atentă și selectivă. 

- Redactarea mesajelor ce satisfac nevoile sociale esențiale. 

- Exprimarea în scris intenția de bază prin intermediul unor propoziții sau fragmente simple, folosind cuvinte 

de legătură uzuale.  

Competențe profesionale: 

- Implementarea informației acumulată la exerciții militare naționale și internaționale, din țară și de peste 

hotare. 

Competențe transversale: 

- Utilizarea terminologiei militare necesară cooperării și dialogului cu grupul militar în vederea rezolvării 

misiunilor cu succes. 

- Promovarea valorilor naționale și militare pe plan național și internațional. 

Finalitățile de studii ale cursului  

La nivel de aplicare studenții vor: 

- Utiliza expresii și propoziții scurte și simple cu caracter familiar, uzual și militar, referitoare la nevoile 

personale zilnice și situațiile de supravețuire. 

- Solicita și oferi onformații legate de viața cotidiană, proviniența obiectelor și persoanelor, abilitatea sau 

inabilitatea unei persoane de a îndepleni o acțiune. 

- Determina ideea unui text simplu și explica cum este suportată de detaliile cheie. 

- Menține conversații prin utilizarea întrebărilor și răspunsurilor scurte și simple despre situații uzuale 
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zilnice.  

- Folosi dezinvolt limba engleză atât în mediul militar cât și în viața cotidiană. 

La nivel de integrare studenții vor: 

- Realiza scurte prezentări orale despre sistemul militar al Statelor Unite ale Americii. 

- Stabili diferențele și asemănările dintre rangurile militarilor din RM și SUA. 

- Relata despre importanța pistei cu obstacole pentru un student militar. 

- Dezvolta constant și în permanență abilitățile de a interacționa și comunica în limba engleză. 

- Argumenta importanța cunoașterii limbii engleze în domeniul militar și la nivel internațional. 

Condiții prerechizit: pentru studierea cursului Limba engleză 2 este necesară inițierea în cursul Limba 

Engleză 1. 

Teme de bază: They eat lunch every day. Where are you going. Who knows the answer? Where do they 

study? When does the bus leave? Where are you from? Sgt Brown was here today. Cpt Wilson is in the 

army. Where were you yesterday? Sports and fitness. We studied English yesterday. Did you take a break? 

What is she wearing? You must salute the general. How much is this shirt? Present Simple tense. The 

adverbs of frequency. Past Simple Tense. Modal verbs: can, may, must. Demonstrative adjectives. Irregular 

verbs. Means of transport. Months of the year, seasons, hour, minute, second. Military jobs. The 

assault courses in the National Army. Sports and games. 

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

inductivă și deductivă, brainstorming, jocul de rol, traducerea, prezentare, practică, producere, 

suggestopedia, dezbateri, etc. 

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 V1, Student text, April 2002 

2. American Language Course, Nonintensive, V1, Student Homework text, April 2002 

3. American Language Course, Nonintensive, V1, Listening text, April 2002 

4. Simon Mellor Clark, Campaign, English for the military, Student’s book, Macmillan 2004 

5. Louis Harrison, Campaign, English for the military, Grammar practice, Macmillan 2004 

6. Campaign, Dictionary of Military Terms, Macmillan 2004 

7. Breakthrough, Student’s book. Ministry of Defence of teh Czech Republic, 2005. 

8. Dictionary for learners of English, Oxford Wordpower, Oxford University Press 2004. 

9. Command English. Student’s book. Longman 1994. 

10. Liz and John Soars. Headway. Elementary Student’s book. Oxford University Press. 

11. Liz and John Soars. Headway. Elementary Student’s workbook. Oxford University Press. 

12. Christina Latham-Koening, Clive Oxenden. English File. Elementary student’s book. OUP 2012 

13. Christina Latham-Koening, Clive Oxenden. English File. Elementary student’s workbook. 

OUP 2012 

14. www.campaignmilitaryenglish.com 

15. www.bbc.co.uk 

16. www.cnn.com 

17. www.netflix.com 

18. www.kahoot.com 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Limba străină 2 (franceză)  

Codul cursului în planul de studii: G.02.O.013.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 

Specialitatea :  
1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Științe   umanistice și 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Donica Aliona, asistent 

universitar. 

http://www.campaignmilitaryenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.netflix.com/
http://www.kahoot.com/


33 
 

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 II 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; 

Finalități de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenții vor capabili: 

- să se informeze despre aspectul fizic al unei persoane; să se caracterizeze; 

- să caracterizeze pe cineva; 

- să dea și să primească sfaturi, ordine; să exprime reguli; 

- să prezinte militarul exemplar; 

- să vorbească despre angajamentul militar; 

- să vorbească despre responsabilitatea profesionala; să vorbească despre cariera unui ofițer; 

- să ceară și să ofere noutăți; să vorbească la telefon; 

- să propună, sa accepte si să refuze o ieșire; 

- să-și prezinte familia și să vorbească despre ea; să anunțe un eveniment; 

- să felicite pe cineva; 

- să facă o comanda la restaurant; 

- să realizeze corect acordul între adjectiv și cuvântul determinat; sa folosească imperativul pentru a da 

sfaturi și ordine; 

- să utilizeze pronumele tonice; 

- să folosească corect formele verbuluivouloir; să foloseascăstructurile interogative; 

- să potrivească corespunzător adjectivele posesive; 

- să folosească expresia ce indica obligația ilfaut+infinitiv; 

- să potrivească adjectivele demonstrative cu substantivele determinate; să folosească corect prepozițiile 

a / de in numele felurilor de mâncare ; să foloseascăexpresia ce indică cantitatea; 
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- să cunoască vocabularul ce ține de echipamente, vehiculele și gradele militare. 

- să cunoască vocabularul legat de produsele alimentare, felurile de mâncare franceze și moldovenești. 

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

limbii franceze, nivelul A1 conform cerințelor CECRL. 

Teme de bază: Unité 1. Devenir soldat. L’équipement du soldat. La belle tenue militaire. Le 

comportement du bon soldat. Le code militaire. Pourquoi s’engager? Quel soldat êtes-vous? La vie de 

famille. Une armée, des armées. Unité. 2. L’organisation militaire. Êtes-vous officier? La carrière 

militaire de ... Focus sur l’armée de terre. Pour une defence absolue. Au P.C. du régiment. Armées 

magazine. Quartier libre : Sortir 

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 

 

 Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Tehnologii informaționale 

Codul cursului în planul de studii: G.02.O.014.13 
Nivelul calificării ISCED: 2 
Domeniul de formare profesională: 1031 Științe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităților de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Comunicații și 

informatică 

Titular/Responsabil de curs: Dorin AFANAS, Vadim 

BODEANCIUC 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 
Număr de credite 

total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
prelegeri seminar lecții practice 

60 30 30 16 0 14 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Tehnologii informaționale este predestinat studenţilor militari ciclului I cu scopul 

familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru învățării de a utiliza 

softurile, care permite analiza și simularea dispozitivelor, proceselor și fenomenelor din domeniu de 

activitate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale 

informaticii sau din surse adiacente; 

- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice; 

- dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice; 

- utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar; 

- utilizarea bazelor teoretice ale informaticii şi a modelelor formale; 

- proiectarea şi gestiunea bazelor de date; 

http://www/
http://www.rfi.fr/
http://www.rts.ch/
http://www.wikipedia.org/
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- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale. 

Competenţe specifice: 

- definirea noţiunile de bază şi de detaliu din domeniul informaticii, pe care le vor folosi în cadrul tuturor 

exerciții a căror programe se corelează cu aplicaţii informatizate, pe parcursul programului de studii; 

- identificarea impactului tehnologiilor informatice în societate, precum şi a conexiunilor dintre informatică 

şi alte discipline de studiu; 

- catalogarea noțiunilor de bază din pachetul Microsoft Office pentru activități specifice mediului militar. 
- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu; 

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

specialist să se adapteze operativ la modificările din societate; 

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

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

domenii. 

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

- implementarea metodele şi tehnicile de studiu pentru crearea proiectelor la calculator; 

- rezolvarea problemelor și luarea deciziei corecte; 

- aplicarea şi valorificarea propriile experienţe de învăţare, în scopul dezvoltării unui ansamblu personal de 

atitudini şi al identificării viitoarei profesii; 

- folosirea posibilităţilor asigurate de cultura informatică; 

- folosirea capacităţilor şi motivaţiilor proprii învăţării permanente. 

La nivel de integrare studenţii vor: 
- stabilirea corelaţiei funcţională dintre informatică și alte discipline; 

- utilizarea cunoştinţele acumulate la orele de Tehnologii informaționale în procesul studierii altor disciplini 

militare. 

- implementa conceptele obiectuale în domeniul sistemelor de gestiune a bazelor de date; 

- utilizeze comunicarea eficientă ca mijloc de predare-învăţare-evaluare a aplicațiilor microsoft office, în 

general; 

- aprecia eficienţa activităţii profesionale, precum şi a abilităţilor proprii în domeniul aplicării bazelor de 

date obiect-relaţionale în diferite domenii. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Tehnologiile informașionale este necesară iniţierea în Teoria 

mulţimilor, Tehnologii informaţionale şi bazele programării, Algoritmi şi programare, Logica matematică, 

Limbaje formale şi automate, Algoritm şi structuri de date. 

Teme de bază: Introducere în programul Microsoft Office. Procesul textual Microsoft Word. Funcții în 

Excel și efectuarea calculelor. Formatarea tabelului, prelucrarea datelor. Afișarea grafică a datelor cu ajutorul 

diagramelor. Power Point. Crearea unei prezentări. Efecte pentru slide-uri. Microsoft Access. Baze de date și 

aplicații în acces. Compresia datelor. Programe de arhivare. Crearea a PDF formatelor. 

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

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. I. Bolun, I. Covalenco, Bazele informaticii aplicate, Editura „ASEM” Chişinău 1999. 

2. I. Coandă, Access. Ghid de iniţiere. Proiectarea şi utilizarea Bazelor de Date, Editura „Evrica”, 

Chişinău 2001. 

3. I. Coandă, Excel. Tehnici de prelucrare şi analiză a informaţiei”, Editura „Evrica”, Chişinău 2002. 

4. J. Habracken, Word 2002 pentru începători” Editură „Teora”, Bucureşti, 2001. 

5. S. Johnson, Microsoft Office Word 2007, Editura ”Teora”, 2008. 

6. S. Johnson, Microsoft Office PowerPoint 2007, Editura ”Teora”, 2008. 

7. S. Johnson, Microsoft Access 2007, Editura ”Niculescu”, 2008.  
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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.02.O.115.11 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 

militare 

Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUŢĂ, 

conferenţiar universitar, Alexandru TANASIEV, 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 

240 120 120 18 12 90 E 8 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Modulul Elemente de artă militară 2 este predestinat studenţilor cilului I (licenţă)  în calitate de ofiţeri pentru 

trupele din cadrul Forţelor Armate, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice şi deprinderi practice 

de întrebuinţare a subunităţilor de geniu şi chimice în lupta modernă de arme întrunite, cunoaşte legile şi 

principiile luptei armatei, poate să aplice creator principiile teoretice a regulamentelor de luptă în practică, 

capabil de a conduce şi  a dirija cu acţiunile grupei (plutonului) în luptă, de a introduce în practică metode 

noi, progresive de instruire, posedă capacităţi organizatorice, voinţa de comandant, este inventiv şi de sine 

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

infanterie motorizată, structura organizatorică, tehnica, armamentul şi tactica de acţiuni ale subunităţilor 

inamicului probabil, poate organiza şi corect să desfăşoare instrucţiunile tactice cu efectivul în timpul 

pregătirii de luptă în perioada închegării de luptă a subunităţilor, la aplicaţiile tactice şi în luptă. 

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 şi cu succes misiunile ce ţin de acţiunile 

unui comandant pe timpul luptei moderne de arme întrunite. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- organizarea plutonului de infanterie moto şi de tancuri din armatele străine; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea, organizarea şi conducerea luptei; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea şi organizarea acţiunilor grupei în cercetare; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea şi organizarea acţiunilor grupei în deplasare; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea şi organizarea acţiunilor grupei în staţionare; 

- activitatea comandantului de grupă pentru planificarea şi organizarea acţiunilor grupei în lupta de apărare. 

 Competenţe specifice: 
- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu; 

- cunoaşterea elementelor şi obligaţiunilor de acţiune a comandantuluid e grupă; 

- dezvoltarea capacităţii de comandant, iniţierea rolului de comandant în luptă; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 

- argumentarea importanţei cunoaşterii materialului iniţial în vederea căpătării cunoştinţelor ulterioare pentru 

conducerea trupelor de infanterie; 

- dezvoltarea capacităţii de planificare, organizare şi comandă; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi practice în cîmp şi documental; 

- diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite intru obţinerii succesului în luptă. 

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

- aplica în practică procedurile de planificare a acţiunilor; 

- aplica în practică procedurile de organizare a acţiunilor; 

- conduce cu acţiunile grupei în echipa (patrula) de cercetare. 

- înţeleage procesul de conducere a acţiunilor în cercetare; 

- înţeleage misiunile şi activităţile grupei infanterie în ambuscada de cercetare; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în cercetare; 
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- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie la deplasarea prin marş; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în staţionare; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în lupta de apărare; 

- elabora documente de luptă. 

  La nivel de integrare studenţii vor: 

- înţeleage procesul de planificare a acţiunilor; 

- înţeleage procesul de organizare a acţiunilor; 

- să explice acţiunile echipelor din componenţa grupei. 

- conduce cu acţiunile grupei în marş; 

- conduce cu acţiunile grupei în siguranţa marşului; 

- conduce cu acţiunile grupei în staţionare; 

- conduce cu acţiunile grupei în siguranţa staţionării; 

- aplica în practică procedurile de planificare a acţiunilor; 

- conduce cu acţiunile grupei în lupta de apărare; 

- şti particulatităţile pregătirii luptei de apărare în medii specifice. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Elemente de artă militară 2 este necesară cunoaşterea 

cursului Elemente de artă militară 1. 

Teme de bază: Grupa de infanterie în cercetare. Grupa de infanterie în marş şi siguranţa marşului. Grupa de 

infanterie în staţionare şi siguranţa staţionării. Grupa de infanterie în lupta de apărare. Grupa de infanterie în 

marş şi siguranţa marşului. Grupa de infanterie în staţionare şi siguranţa staţionării. Grupa de infanterie în 

lupta de apărare. Grupa de infanterie în cercetare. Grupa de infanterie în marş şi siguranţa marşului. Grupa 

de infanterie în staţionare şi siguranţa staţionării. Grupa de infanterie în lupta de apărare. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, 

teze/proiecte etc. Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) şi calităţii 

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

Bibliografie selectivă: 
1. Doctrina de instruire a Armatei Naţionale, Chisinau, 2009. 

2. Manualul de luptă al grupei de infanterie, Chisinau, 2010. 

3. Manualul pentru luptă al grupei de cercetare, Provizoriu, Bucureşti, 2002. 

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

5. Culegerea de termeni şi noţiuni din domeniul militar, Chişinău, 2016. 

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

 

Academia Militară a Forțelor Armate  

Facultatea Științemilitare 

Denumirea cursului: Sisteme de armament de infanterie 2 

Codul cursului în planul de studii: S.02.O.116.14 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională:1031 

Științe militare  

Specialitatea : 1031.1Conducerea subunităților 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de armament și 

tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs:doctor în științe militare, 

colonel (r) Octavian DACIN; asistent universitar locotenent-

colonel (r) Vladislav PROCOPII 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
prelegeri seminar 

Lecții 

practice 

120 60 60 24 6 30 E 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecțiiSisteme de armament de infanterie 2 este predestinat studenților ciclului I (universitar) cu 

scopul pregătirii şi instruiriimilitarilor din specialitatea „Conducerea subunităților de infanterie” în 

cunoașterea caracteristicilor tehnico-tactice, mânuirea, deservireaşi folosirea armamentului de infanterie din 

dotareaşi înzestrarea acestor subunități, însușireanoțiunilor principale despre principiile de tragere, 

operațiunile de bază în vederea deschiderii unui foc precis asupra obiectivelor atât ziua, cât şi pe timp de 
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noapte.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. In vastul complex de pregătire pentru luptă 

ședințelecutrageri de luptă individualeşi cu subunitățile au fost, sunt şi rămân o formă de bază complexă de 

pregătire a subunităților mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate cu armamentul 

de infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează şi se analizează modul de îndeplinire 

a misiunilor de către militari şisubunități în cadrul acțiunilor tactice în situații de luptă în scopul nimicirii, 

neutralizării, sau avertizării inamicului. 

Competente dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaștereşiînțelegere (competente cognitive): 

„Să știe”  

- caracteristicile tactico-tehnice; 

- construcția armamentului şimunițiilor; 

- principiile şi regulile de tragere; 

- operațiunile de montare, demontare a armamentului din dotare şi remedierea incidentelor ce pot apare pe 

timpul tragerilor; 

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

dotare; 

- noțiunile generale ale balisticii interioare şi exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  

- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament şi tehnică ale adversarului, 

pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 

- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 

La nivel de aplicare (competințe psihomotorii): 

„Să poată” pentru „a face” 

- pregăti armamentul şimunițiile către tragere;  

- executa recunoaștereaţintelor prin observarea în teren şi determinarea distanților până la ele; 

- executa rapid şi eficient trageri din toate categoriile de armament individual şi colectiv pentru a face 

fată câmpului de luptă integrat, multidimensional, formelor şi  procedeelor de luptă neconvenționale ale 

adversarului; 

- desfășuraacțiuni de luptă independent sau în cadrul subunității, pentru a face fată cu eforturi minime în 

îndeplinirea misiunii de luptă şi eforturi îndelungate în diverse condiții; 

- soluționa corect şi în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situațiişi felul de armament pentru a da 

comenzi în deschiderea focului şi corectarea acestuia. 

Condiții prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucția tragerii, trebuie să fie dominată 

atât de importanța şi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanșare a unor conflicte militare 

se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, contemporane de pregătire a 

trupelor corespunzător cerințelor ducerii luptei, generate, în principal, de impactul cu nivelul tehnologic 

ridicat al mijloacelor moderne de luptă. 

Teme de bază: Organizarea armamentului de infanterie; Noțiuni de balistică; Cunoașterea sistemelor de 

armament; Aparatele de ochire şi observare; Întreținereaşi deservirea armamentului; Reguli de tragere; 

Conducerea cu focul subunităților; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri şi trageri de luptă. 

Strategii de predare-învățare: prelegeri, lucrări individuale, seminare, lecții în grup, lecții practice, 

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. „Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

2. „Instrucţiuni. Principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

3. Îndreptar pentru instrucţia de foc, Moscova – 1988; 

4. Regulamentul de tragere cu AI şi ML- 2000; 

5. Manualul penrtucunoaştereaşiinstrucţia AG-9M; 

6. Metodica instrucţiei de foc a unităţilor de infanterie motorizată; 
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7. Îndreptar privind instrucţia focului. Chişinău  2000; 

8. Instrucţiune. Bazele tragerii din armamentul cu glonţ;  

9. TAB-71M; 

10. Наставлениепострелковомуделу 7,62 ммпулеметыКалашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), 

Moscova – 1986; 

11. Наставлениепострельбеизбоевоймашиныпехоты БМП-1, Москва - 1984; 

12. Наставлениепострелковомуделу 9мм ПистолетМакарова, Москва – 1986; 

13. Руководствопо  5,45мм АвтоматуКалашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н), Moscova – 

1984; 

14. Руководствопо  5,45мм ПулемётуКалашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н), 

Moscova – 1984; 

15. Руководствопо  5,45мм АвтоматуКалашниковаУкороченному ( АКС74УН2), Moscova – 1986; 

16. Руководствопостанковомугранатомёту СПГ-9М, Москва - 1974; 

17. Руководствопо 30мм Автоматическомугранатомётунастанке АГС-17„Пламя”, Москва - 1982; 

18. Руководствопо 12,7мм поПулемёту „Утёс”(НСВ-12,7), Москва - 1978; 

19. Руководствопо 12,7мм поПулемёту (ДШКМ-12,7), Москва - 1942; 

20. Руководствопо 14,5мм поКрупнокалиберномуПулемётуВладимирова (КПВ), Москва - 1957; 

21. Руководствопо 73мм гладкоствольномуорудию 2А28 „Гром”, Москва - 1977; 

22. Руководствопоночнымприцелом к стрелковомуоружию и ручнымгранатометам, Moscova – 

1986; 

23. НаставлениепострелковомуделуОсновыстрельбыизстрелковогооружия , Moscova – 1970; 

24. БТР-70; 

25. БТР-80; 

26. БМД-1. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Istoria militară a Moldovei 

Codul cursului în planul de studii: U.02.A.017.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 

Specialitatea :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Ştiințe 

umanistice și limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Valeriu BULAT, 

șef catedră 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

60 30 30 12 18 - E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Istoria militară a Moldovei este predestinat studenţilor ciclului I (universitar, 3 

ani), cu scopul familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru 

înţelegerea că învăţământul militar are aspect global. Aspectul formativ al disciplinei se realizează prin 

însuşirea şi conştientizarea valorilor naţionale în domeniul dezvoltării artei militare: dragostea faţă de 

ţară şi popor; faţă de pământul strămoşesc; simţul datoriei faţă de Patrie; toleranţa faţă de diferenţele 

etnice şi culturale. Obiectivul major al cursului este de a educa militari devotaţi naţiunii, ataşaţi 

valorilor naţionale şi deschişi către apărarea valorilor general-umane. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La seminare se analizează exemple 

importante, care duc la înţelegerea mai profundă a materialului teoretic. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse 

compartimente ale istoriei militare sau din surse adiacente; 

- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice; 

- analiza şi structurarea unei situaţii istorico-militare; 
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- identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unui eveniment istoric; 

- plasarea evenimentelor istorico-militare în contextul epocii studiate; 

- determinarea locului şi importanţei diferitelor evenimente din istoria militară naţională în contextul 

istoriei universale; 

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

Competenţe specifice: 

- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu; 

- cunoaşterea şi aplicarea teoriilor in activităţi de studiu şi cercetare; 

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

viitorului specialist să se adapteze operativ la modificările din societate; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul istoriei militare și artei militare; 

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

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului studiat de către studenți La 

nivel de aplicare: 
- structurarea într-un discurs a cunoştinţelor despre o problemă studiată; 
- selectarea şi să analiza materialelor provenite din diferite surse; 

- analiza şi structurarea unei situaţii istorico-militare; 

- identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unui eveniment istoric; 

- plasarea evenimentelor istorico-militare în contextul epocii studiate; 

- determinarea locului şi importanţei diferitelor evenimente din istoria militară naţională în contextul 

istoriei universale. 

La nivel de integrare: 
- conştiinţa apartenenţei la o comunitate naţională / general-umană; 
- mîndrie faţă de faptele glorioase ale strămoşilor; 

- respect pentru valorile general-umane şi naţionale; 

- înţelegerea de a se angaja în viaţă; 

- toleranţă, onestitate şi echilibru moral; 

- recunoaşterea unor principii şi norme morale. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Istoria militară a Moldovei este necesară iniţierea în 

Istoria artei militare, Istoria Culturii și Civilizației, Politilogie, Filosofia. 

Teme de bază: Geto-dacii. Războaiele daco-romane. Constituirea şi afirmarea statului medieval 

Moldova. Organismul militar naţional sec.IX-XIV. Începutul tradiţiilor militare. Ţara Moldovei în sec. 

XIV-XV. Luptele domnitorilor pentru păstrarea independenței și suveranității asupra teritoriului național 

în contextul geopolitic ale epocii. Războaiele lui Ştefan cel Mare. Moldova în perioada războaielor ruso-

austro-turce. Moldova şi armata sa în perioada 1812-1859. Basarabia în cadrul Imperiului Rus. 

Basarabia şi Transnistria în războiul ruso-japonez şi primul război mondial. Armata Republicii 

Democratice Moldoveneşti. Basarabia şi Transnistria în războiul civil din Rusia. Moldova în cel de al 

doilea război mondial. RSSM în perioada anilor 50-80 al sec. XX. Participarea populaţiei Moldovei în 

conflictele regionale. Războiul Transnistrean. Moldova la etapa actuală. Crearea Armatei Naţionale. 

Participarea ostaşilor moldoveni în misiune de menţinere a păcii. 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, 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. 
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Bibliografie selectivă: 

1. Istoria militară a românilor, vol. 1, 2, Bucureşti, 1992. 

2. Istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă, Chişinău, 1988. 

3. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la revoluţia din 1821, Bucureşti, 1992. 

4. Istoria românilor. Ediţia Iaşi - Chişinău, 1992. 

5. Istoria românilor. Bacalaureat, Admitere, Chişinău, 1999-2003. 

6.  Armata şi societatea în spaţiul românesc, studii de istorie militară, Bucureşti, 1992. 

7. Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, Ed.,Semne, Bucureşti, 1998. 

8. Leşcu A., Românii în armata imperială rusă: secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului 

al XIX-lea, Bucureşti: Editura militară, 2005. 

9. Leşcu A., Românii Basarabeni înn istoria militară a Rusiei: de la războaiele din Caucaz la 

Războiul Civil, Bucureşti: Editura militară, 2009. 

10. Moraru A., Istoria românilor, Basarabia şi Transnistria 1812-1993, Chişinău 1992. 

11. Petrencu A., România şi Basarabia în anii războilui II mondial, Chişinău, 1995. 

12. Bălcescu Nicolae, Puterea militară şi arta militară la români, Bucureşti, 1990. 

13. Cazacu P., Moldova dintre Prut şi Nistru 1812-1918, Chişinău, 1992. 

14. Cantemir D. Descrierea Moldovei, Chişinău, 1989. 

15. Ştefan Ciobanu, Basarabia, Populaţia, istoria, cultura, Chişinău, 1992, 

16. Crişan I.H., Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977. 

17. Demir Dragnev, Ţara Moldovei în epoca luminilor, Chişinău, 1999. 

18. Gorovei Ştefan S. Muşatinii, Chişinău, 1992. 

 

Academia Militară A Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Educație interculturală 

Codul cursului în planul de studii: U.02.A.018.21 
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Catedra ştiinţe 

umanistice şi limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: lt.col. Bulat 

Valeriu, șef catedră 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs 

semin

ar 
laborator 

60 30 30 12 18 - E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Educație interculturalăeste 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. 
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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 interculturalăeste 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 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, 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. 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. 
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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 Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Educația fizică militară 2 

Codul cursului în planul de studii: G.02.O.019.11  
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 

Specialitatea :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Anatolie LEȘCU, profesor 

universitar, Emil GUŢU, locţiitor şef catedră (lector 

universitar), Mihail OSTAFI, 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 

30 30 - - - - - - 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Educaţia fizică militară” pentru învăţământul universitar, prin obiectivele şi conţinuturile 
didactice proiectate, urmăreşte perfecţionarea continuă a pregătirii teoretico-ştiinţifice, metodice, motrice, 
funcţionale şi a experienţei comportamentale, care, finalmente, va asigura unitatea dintre moralitatea şi 
perfecţiunea fizică a studentului militar. 

Educaţia fizică militară este unica disciplină de studiu, care formează studenţilor atitudinea conştientă faţă 

de propriul organism, exigenţa autoperfecţiunii fizice şi funcţionale, astfel contribuind la dezvoltarea fizică 

armonioasă a acestuia. 

Una din particularităţile de bază a disciplinei „Educaţia fizică militară”, constă în structurarea judicioasă 

şi justificată a obiectivelor (generale, cadru şi de referinţă) şi a conţinuturilor didactice, care asigură 

valorificarea potenţialului educativ, asanativ, cognitiv, formativ al culturii fizice – mijloc eficient în 

educarea multilaterală a personalităţii studentului. 

Disciplina „Educaţia fizică militară” este elaborat în baza următoarelor principii, după cum urmează: 

- principiul dezvoltării multilaterale şi armonioase a organismului; 

- principiul coerenţei dintre obiective/conţinut educaţional şi finalităţile educaţiei fizice militare; 

- principiul accesibilităţii instruirii; 

- principiul creativităţii instruirii; 

- principiul democratizării şi umanizării învăţământului. 
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- de a pregăti un ofiţer pentru Forţele Armate, care să cunoască bazele teoretice şi metodice ale pregătirii 

fizice; 

- fortificarea şi menţinerea continuă a sănătăţii, sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale, îmbunătăţirea 

dezvoltării fizice generale şi speciale; 

- aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor în scopul consolidării motivaţiilor  de practicare sistematică şi 

independentă a exerciţiilor fizice; 

- asigurarea condiţiei fizice optime: dezvoltarea calităţilor motrice de  bază, utilitar-aplicative etc., la 

nivelul potenţialului maxim al studentului; 

- formarea deprinderilor de a acţiona repede şi precis, inclusiv în condiţii de oboseală fizică şi de încordare 

psihică; 

- instruirea şi antrenarea studenţilor la deplasarea rapidă şi alergarea în teren variat, trecerea diverselor 

obstacolelor, aruncarea grenadelor de mîna, lupta corp la corp cu armamentul individual din dotare şi 

trecerea prin înot a cursurilor de apă; 

- creşterea capacităţii organismului de a suporta acţiunile radiaţiilor şi gazelor toxice, căldurii şi frigului, 

precum şi a altor factori nefavorabili care apar în timpul luptei; 

- obişnuirea studenţilor cu executarea sistematică a exerciţiilor fizice. 
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Competenţe specifice: 
- conţinutul şi cerinţele documentelor de conducere cu privire la planificarea, organizarea şi desfăşurarea 

educaţiei fizice militare în Forţele Armate; 
- bazele teoretice, metodice, principiile şi metodele de organizare şi desfăşurare a educaţiei fizice militare; 
- metodica demonstrării corecte a exerciţiilor şi procedeelor tehnice; 
- metodica antrenării şi dezvoltării aptitudinilor motrice; 
- măsurile de securitate  şi prevenire a traumatismelor; 
- baremele la educaţia fizică militară, modalităţile de verificare şi apreciere individuală a studenţilor şi a 

subunităţilor; 
- modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive de masă şi a competiţiilor militar-sportive; 
- conţinutul regulamentului pregătirii fizice militare. 

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

- să execute model (tehnic corect) toate exerciţiile şi procedeele prevăzute de regulamentul pregătirii fizice 

militare; 

- să respecte planificarea corectă a educaţiei fizice militare; 

- să utilizeze toate cunoştinţele în procesul de instruire la educaţia fizică militară; 

- să dezvoltate aptitudinile motrice; 

- să fie rezistent la eforturi fizice şi încordare psihică; 

- să dezvolte deprinderile de a acţiona repede şi precis în diverse condiţii; 

- să fie dezvoltat fizic şi metodic pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea educaţiei fizice militare. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să elaboreze planificarea şi organizarea educaţiei fizice militare la un nivel metodic înalt; 

- să organizeze şi să desfăşoare eficient toate formele de educaţie fizică militară; 

- să verifice şi să aprecieze militarii şi subunităţile la educaţia fizică militară; 

- să antreneze şi să pregătească militarii la diverse ramuri sportive; 

- să practice sistematic educaţia fizică şi alte activităţi.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Educația fizică militară 1este nevoie să însuşească 

complexul de exerciţii libere nr. 1; 2; 3; învăţarea tracţiunilor în braţe la bara fixă; învăţarea îndoirii şi 

dezdoirii braţelor din sprijin la paralele; învăţarea exerciţiului de control general la pista cu obstacole. 

Teme de bază: Gimnastica.Lupta corp la corp.Lecţii cu caracter combinat. Jocurile sportive şi dinamice. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lecţii practice. 

Strategii de evaluare: teste pe parcursul semestrului şi notarea lor; evaluarea cunoştinţelor generale şi 

speciale solicită utilizarea probelor orale, testelor de cunoştinţe; evaluarea indicilor somatici şi 

funcţionali;testarea iniţială şi finală a nivelului de pregătire fizică;evaluarea pregătirii motrice. 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. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Curs elaborat în tehnologia 

învăţămîntului deschis la distanţă. POLIROM, 1998. 

2. EPURAN Mihai,  Metodologia cercetării activităţilor corporale, Bucureşti 1992.  

3. CRIŞAN Al., GUŢU V. Proiectarea curriculum-ului de bază. Tipcim S. A., Chişinău 1996. 

4. COSMOVICI A., COZMA T., Psihopedagogie, Iaşi 1994. 

5. STOICA A., MUSTEAŢĂ S., Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic, Chişinău, 1997. 

6. Psihologia. Dicţionar. Sub red. A.V. Petrovschi şi M.G. Iaroşevschi., Moscova. 1990. 

7. Dicţionar sportiv şcolar. T. Grimalschi, I. Badia, I. Delazari şi a. Editura „ Lumina”, 1993. 

8. GUŢU Vladimir, PÎSLARU Vlad şi a. Tehnologii educaţionale. Ghid metodologic. Cartier 

Educaţional,1999. 

9. SAVA P., Curriculum-ul la disciplina „ Educaţia fizică ”. Probleme ştiinţifice în domeniul 

învăţămîntului şi sportului. Chişinău, INEFS, 1998. 

10. BOIAN I., BICHERSCHI Ş., SAVA P., Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţămîntul 

preuniversitar, Chişinău 1998. 

11. CRISTEA Gh., Educaţia fizică. Fundamente teoretice şi metodice, 1999. 
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12. DRAGNEA A. şi colab. – Educaţie fizică şi sport - Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti, 2006. 

13. GUŢU Vl., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţămîntul gimnazial: cadru conceptual. 

Grupul editorial Litera, 2000. 

14. Proiectarea curriculum-ului de bază. Ghid metodologic, Chişinău 1996. 

15. Educaţia fizică, curriculum şcolar cl. X-XII, Chişinău 2001. 

16. Regulamentul pregătirii fizice militare, Chişinău  2015. 

17. LUPU Elena, Metodica predarii educatiei fizice si sportului, Institutul European 2007. 

18. AXENTE Mihaela, ILIE Alina, Ghid de educaţie fizică, 2011. 

19. SAVESCU Iulian, Educaţie fizică şi sportivă şcolară - Culegere de exerciţii fizice. Metodologie pentru 

învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi profesional. Aius 2009. 

20. BARTA  A., DRAGOMIR, P., Educaţie fizică – manual pentru cls. a X, şcoli normale, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998. 

21. DRAGNEA  A.,Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Cartea Şcolii, Bucureşti 2000. 

22. DRAGNEA  A. şi colab., Educaţie fizică şi sport- Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti 2006. 

23. DRAGNEA A., MATE S., Teoria sportului, Edit. Fest., Bucuresti 2002. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Construcția tehnicii militare 1 

Codul cursului în planul de studii: F.03.O.020.14  

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 

Specialitatea :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie                     

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de 

armament şi tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs: lt. col., asistent   

universitar Pavel Redico. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite 
total contact 

direct 

studiu 

individual 
curs practice laborator 

180 90 90 42 48 - Examen 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Construcția tehnicii militare 1” este destinată studenţilor ciclului I (universitar)  specialitatea 

„Conducerea subunităţilor de infanterie” . 

Unitatea de curs „Construcția tehnicii  militare 1” are drept scop studierea construcției și principiul de 

funcționare a tehnicii militare din dotarea Armatei Naționale și este baza pentru studierea calitativă a 

disciplinei Exploatarea tehnicii militare.  

1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

trebuie  să  definească: 

- Bazele construcției generale a autovehiculelor; 

- Bazele construcției generale și principiile de funcționare a motoarelor cu ardere internă și instalațiile lor; 

- Bazele construcției generale și principiile de funcționare a transmisiei autovehiculelor; 

- Bazele construcției generale și principiile de funcționare a sistemelor de direcție și de frânare a 

autovehiculelor; 

2. La nivel de aplicare: 

să  aplice: 

- organiza întreţinerea tehnică în cadrul plutonului şi companiei de infanterie motorizată şi să dirijeze                  

acţiunile conducătorilor şi mecanicilor pe câmpul de luptă; 

- organiza remedierea tehnicii în condiţii deosebite şi în izolare: 

- folosi cu iscusinţă şi eficient posibilităţile tehnicii de luptă din dotare; 

- folosi practic mijloacele de întreţinere tehnică şi reparaţie, mijloace tehnice de control; 

- organiza procesul de desasamblare şi asamblare a agregatelor şi pieselor de către conducătorii şi mecanici 

- conducători pe cîmpul de luptă;  

- îndeplini personal normativele tehnice prevăzute în culegerile de normative; 

- asigura şi menţine tehnica subunităţii în starea înaltă în vederea luptei; 

- organiza şi desfăşura instructaje cu efectivul conducătorilor şi mecanici – conducători din subordine; 
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- organiza şi desfăşura şedinţe cu conducătorii autovehiculelor; 

- a pregăti maşinile de luptă pentru forţarea cursului de apă şi organizeze lucrările necesare după forţarea 

cursului de apă. 

Condiţii prerechizit obietivul principal al studierii disciplinei „Construcția tehnicii militare 1” este 

obținerea  cunoștințelor grnerale despre construcția tehnicii militare, formarea deprinderilor practice la 

asamblarea-dezasamblarea agregatelor autovehiculelor și formarea calitștilor de conducștor. 

Teme de bază: Construcția generalâ a autovehiculelor. Construcția  și principiile de funcționare a 

motoarelor cu ardere internă și instalațiile lor. Construcția și principiile de funcționare a transmisiei 

autovehiculelor. Construcția generalâ și principiile de funcționare a sistemelor de direcție și de frânare            

autovehiculelor. 

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

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. Manualul “Транспортёр БТР-80”, Москва 1974. 

2. Manualul „Боевая машина десантная БМД-1”, Москва – 1973. 

3. Manualul „Transportoare amfibii blindate pe roţi.Vol.1 (TAB-71, TAB-71M, TAB-77 )”  

    Bucureşti 1980. 

4. Oleg Frunze „Motoare cu ardere internă pentru automobile”, Chişinău 2004. 

5. И. Я. Райков, Г. Н. Рытвинский „Конструкция автомобильных и тракторных  

    двигателей”,  Москва -1986.  

6. Gheorghe Bobescu, ş.a. „Motoare pentru automobile şi tractoare” Volumul I, II, III,  

    Chişinău 1998. 

7. В. А. Стуканов, К. Н. Лещнтьев „Устройство автомобилей”, Москва 2006. 

8. Manualul „Автомобили КамАЗ”, Москва 1981. 

9. П. М. Белов, В. Р. Курячко „Двигатели армейских машин”, Москва 1971. 

10. Н. Н. Вишняков, В. Кю Вахламов и др.„ Автомобиль”, Москва 1976. 

11. Manualul „Урал-375Д, Урал-4320 и его модификации”, Москва 1983. 

12. Manualul „Автомобиль ЗИЛ-130 и его модификации” Москва – 1985. 

13. Я.Э.Малаховский. и др. „Карданные передачи”, Москва 1962. 

14. C. Aramă ş.a. „Motoare cu ardere internă, procese şi caracteristici”, Bucureşti 1966. 

15. Gheorghe Tocaiuc „Echipamentul electric al automobilelor”, Bucureşti 1982. 

16. Mihai Stratulat, Vlad Vlasie „Automobilul pe înţelesul tuturor”, Bucureşti 1991. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea modulului: Psihologie şi  pedagogie militară 
Codul cursului în planul de studii: F.03.O.021.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 

Specialitatea :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

Catedraresponsabilă de curs: Ştiinţe umanistice şi limbi 
moderne  

Titular/Responsabil de curs: maior, dr. Uliana 
STATI, lector universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar 

lecţiile 

practice 

120 60 60 24 24 12 E 4 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Psihologie şi pedagogie militară este predestinat studenţilor ciclului I (studii de licenţă, 

3 ani) în scopul familiarizării lor cu cunoştinţe teoretice şi practice, necesare pentru formarea abilităţilor, 

aptitudinilor, deprinderilor, capacităţilor de conducere a grupului militar, cunoştinţelor cu privire la 

personalitatea militarului, caracterul, temperamentul. Obiectivele disciplinei – cunoaşterea strategiilor de 

soluţionare a conflictelor, situaţiilor de criză, tipurilor de comunicare, de negociere, profilaxia încălcărilor 

disciplinare, relaţiilor neregulamentare, dizertării, comportamentului autodistructiv, în corelaţie cu discipline 

înrudite (Bazele managementului militar, Leadership şi etică profesională). Prezentarea cursului se 

realizează prin expunere orală. 

Temele de curs permit familiarizarea studenţilor cu activitatea desfăşurată în unităţile militare în vederea 

cunoaşterii moral-psihologice al efectivului, însuşirii teoriei şi practicii. La lecţiile de seminar, lecţiile 

practice se analizează exemple din experienţa practică care contribuie la înţelegerea materialului teoretic şi 

permit cunoaşterea metodelor, strategiilor şi tehnicilor de studiere a efectivului militar, caracteristicilor 

psihologice ale personalităţii comandantului, formelor de instruire a militarului, pregătirea psihologică pentru 

luptă, managementul şi gestionarea stresului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- acumularea cunoştinţelor de bază; 

- utilizarea metodologiei de cunoaştere a efectivului militar; 

- caracterizarea tipurilor de personalitate, caracter, temperament; 

- conducerea cu plutonul pe timp de pace, în situaţii de criză şi război; 

- caracterizarea, conştientizarea concepţiei educaţiei naţionale în baza valorilor general-umane, militare. 

Competenţe specifice: 

- orientarea spre studierea bazelor teoretico-metodologice; 

- rezolvarea problemelor specifice funcţiei; 

- înţelegerea obiectivelor, rolului adaptării şi integrării recruţilor în mediul militar; 

- formarea şi dezvoltarea aptitudinilor, abilităţilor, voinţei, motivaţiei; 

- formarea ideilor de bază referitor la stres în condiţii de luptă, putere, manipulare, conflict; 

- aplicarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice de planificare, organizare, desfăşurare a lucrului 

educativ şi de consolidare a disciplinei militare. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- aplica adecvat formele şi principiile de instruire şi educare a subordonaţilor; 
- dezvolta capacităţi de aplicare a instrumentelor de lucru în aprecierea nivelului de coeziune; 
- elabora proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii.  

La nivel de integrare studenţii vor: 

- studia efectivul din cadrul plutonului de studenţi militari; 

- planifica raţional activităţile psihologo-educative cu efectivul militar; 

- depune efort pentru organizarea activităților, manifestărilor, şedinţelor , instructajelor, lecţiilor 

practice. 

Condiţii prerechizit: nu sunt 

Teme de bază: Obiectul de studiu, sarcinile Psihologiei şi pedagogiei militare, domenii de 
aplicabilitate în armată. Temperamentul şi caracterul. Aspecte psihologice a personalităţii 
militarului. Personalitate, grup, colectiv. Psihologia comunicării şi a relaţiilor intrepersonale în 
colectivul militar. Psihologia conflictului, a activităţii militare de conducere. Educaţia militară şi rolul ei în 
formarea militarului. Pregătirea psihologică pentru luptă. Managementul stresului. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, comunicări, referate, proiecte individuale, dezbateri 
tematice, consultaţii. 

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. 
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Bibliografie selectivă: 
1. Albu N. Dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare. Manual. Chișinău: Tipografia „Elan 

Poligraf”, 2017. 

2. Allport G. Structura şi dezvoltarea personalităţii. București: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1981. 
3. Arădăvoaice Gh. Comandantul (şeful) profil psiho-profesional. București: Editura Academiei de Înalte 

Studii Militare, 1994. 

4. Arădăvoaice Gh. Stresul psihic în lupta armată. București: Ed. Academiei de Înalte Studii Militare, 1993. 
5. Bulat V. Bazele psihologiei şi pedagogiei militare. Suport de curs. Chişinău: AMFA, 2013. 
6. Caluschi M. Grupul mic şi creativitatea. Iaşi: Polirom, 2001. 
7. Chelcea S., Iluț P. Enciclopedie de psihosociologie. Bucuresti: Editura Economică, 2003, 390 p. 
8. Cosnier J. Introducere în psihologia emoţiilor şi sentimentelor. Iași: Polirom, 2002. 
9. Cruteţchii V. Psihologia. Chişinău: Ed. Lumina, 1998. 
10. De Peretti A., Legrand J.-A., Boniface J. Tehnici de comunicare. Iași: Polirom‚ 2001, 580 p. 

11. Doise W., Deschamp J.-C., Mugny G. Psihologie socială experimentală. Iaşi: Polirom, 1996. 
12. Doise W., Mugny G. Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă. Iași: Polirom‚ 1998, 232 p. 
13. Dragoi D. Deprinderi de bază ale luptătorului. Bucureşti: Ed. Mil., 1994. 
14. Dudulea G., Frunzeti T., Coordonate ale psihologiei militare aplicate. Bucureşti: Editura universităţii 

naţionale de apărare „Carol I”, 2009. 

15. Dulea G. (coord.). Psihosociologie şi pedagogie militară. Bucureşti: EdituraCentrului Tehnic- Editorial al 

Armatei, 2009. 
16. Efecte stresante ale câmpului de luptă. Bucureşti: Ed. mil.,1992. 
17. Ficeac B. Tehnici de manipulare. Bucureşti: Ed. Nemira, 1998. 
18. Gavril O. Asertivitatea. De la abilitate la competenţă. Iași: Ed. Performantica, 2002. 

19. Gavriliuc A. Psihologia relațiilor cu ceilalți. Iași: Polirom, 2007, 272 p. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Limba străină 3 (engleză)  

Codul cursului în planul de studii: G. 03.O.022.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 

Specialitatea :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

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 IIIeste 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; 

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

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

perspective; 
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- 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; 

- 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 al Marii Britanii, al Statelor Unite ale 

Americii si al Moldovei; 

Competențe specifice: 

- să vorbească despre activități sportive; 

- să explice un antrenament sportiv; 

- să exprime frecvența; 

- să caracterizeze pe cineva; 

- să vorbească despre climă; 

- sa vorbeasca despre cele patru anotimpuri ale anului; 

- să vorbeasca despre activitatile zilnice; 

- să se orienteze / să ceară informații cu privire la direcția corectă; 

- să facă cumpărături; 

- să faca o rezervare la aeroport; 

- să ofere instructiuni; 

- să caracterizeze un loc; 

- să ceară informații; 

- să explice cum de supravietuit in conditii de lupta; 

- să povestească despre problemele de sanatate si despre cum sa ofere primul ajutor; . 

- să caracterizeze acțiunile de urgență; 

- să prezinte feluri de mincare traditionala; 
- sa prezinte ratia alimentara a unui soldat; 

- sa descrie tehnologii si vehicole militare; 

- să exprime aprecieri; 

- să exprime o necesitate; 

- să indice un loc.  

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 cunoască vocabularul ce ține de sporturi și antrenamentele sportive; 

- să cunoască vocabularul cu privire la tehnologiile si tehnica militara; 

- să cunoască vocabularul ce ține de acordarea primului ajutor;să potrivească corespunzător 

prepozițiile de loc; 

- să folosească interogativul; 

- să folosească trecutul regulat si neregulat; 
- să cunoască locul adjectivelor. 

Condiții prerechizit: pentru studierea cursului Limba Engleza IIIeste necesară o inițiere în studiul 

limbii engleze, nivelul A1 sau A2 conform cerințelor CECR si deoarece acest curs este creat de NATO, 

el include un standard militar internaţional STANAG 006. 
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Teme de bază: What’s the matter? Which lesson is this? There are towels in the bathroom. Tom has a 

lot of money.  We’re going to the airport. We will study tonight. There are many vegetables. We have to 

study. How’s the weather? I think It’ll rain. Survival in the field. First aid kit. An army marches on its 

stomach.  Billeting. Doing a course abroad. Military technology. 

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 2, student text. Lackland 2003 

2. American Language Course nonintensive volume 2, homework text. Lackland 2003 

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

4. Campaign 2, English for the military, student’s book. Macmillan, 2004; 

5. Campaign, Dictionary of Military Terms, Macmillan 2004; 

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

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

8. Class Audio CD Break through, 2005; 

9. Campaign 1, Grammar practice, Louis Harrison. 

10. Campaign 1,2 Teacher’s book. 

11. Command English student’s book. Longman1994 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 
Denumirea cursului: Limba străină 3 (franceză)  

Codul cursului în planul de studii: G.03.O.022.21 
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 

Specialitatea :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

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 lecțiiLimba franceza IIIeste 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 francez; 

- 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; 
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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; 

Finalități de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenții vor capabili: 

- să vorbească despre activități sportive;  

- să explice un antrenament sportiv; 

- să exprime frecvența; 

- să caracterizeze pe cineva; 

- să organizeze o pistă cu obstacole;  

- să organizeze o ședință de tragere;  

- să vorbească despre climă; 

- să înțeleagă un fapt divers; 

- să se orienteze / să ceară informații cu privire la direcția corectă;  

- să facă cumpărături; 

- să înțeleagă și să redacteze o carte poștală; 

- să înțeleagă și să redacteze o broșură turistică;  

- să caracterizeze un loc; 

- să ceară informații; 

- să înțeleagă și să pregătească un plan de vizită.  

- să povestească o întâmplare. 

- să înțeleagă și să scrie o biografie. să caracterizeze acțiunile de urgență. 

- să prezinte și să înțeleagă funcționarea unui ONG. să exprime aprecieri. 

- să exprime o necesitate. să indice un loc. 

- să folosească corect verbul aller; 

- sa folosească comparativul; 

- să utilizeze verbele de mișcare; 

- să conjuge corect verbele cu terminația - ir; să folosească viitorul apropiat; 

- să potrivească corespunzător prepozițiile de loc; să folosească interogativul; 

- să folosească trecutul recent; să cunoască locul adjectivelor ; 

- să folosească pronumele relativ en; să utilizeze condiționalul de politețe; 

- să cunoască vocabularul ce ține de sporturi și antrenamentele sportive; 

- să cunoască vocabularul cu privire la un câmp militar, pista cu obstacole și o ședință de tragere; să 

cunoască vocabularul ce ține de organizațiile umanitare; 

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

limbii franceze, nivelul A1 sau A2 conform cerințelor CECRL. 

Teme de bază: Unité 1. Devenir soldat. L’équipement du soldat. La belle tenue militaire. Le 

comportement du bon soldat. Le code militaire. Pourquoi s’engager? Quel soldat êtes-vous? La vie de 

famille. Une armée, des armées. Unité. 2. L’organisation militaire. Êtes-vous officier? La carrière 

militaire de ... Focus sur l’armée de terre. Pour une defence absolue. Au P.C. du régiment. Armées 

magazine. Quartier libre : Sortir 

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. 



52 
 

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 
 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Elemente de artă militară 3 

Codul cursului în planul de studii: S.03.O.123.11 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 

militare 

Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUŢĂ, 

conferenţiar universitar, Alexandru TANASIEV, 

lector universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar 

lecţii 

practice 

240 120 120 14 10 96 E  

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Modulul Elemente de artă militară 3 este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri 

pentru subunităţile de infanterie din cadrul Armatei Naţionale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor 

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

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

manualelor de luptă în practică, e capabil de a conduce şi a dirija cu acţiunile grupei (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 (compania) de infanterie motorizată, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de 

acţiuni a subunităţilor din armatele străine, poate organiza şi desfăşura corect exerciţiile tactice cu efectivul 

în timpul pregătirii de luptă şi în perioada închegării de luptă a subunităţilor. 

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

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

arme întrunite. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- să însuşească bazele de luptă modernă de arme întrunite; 

- să ştie structura organizatorică, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de infanterie, forţelor şi mijloacelor 

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

- să cunoască înzestrarea şi efectivul companiei de infanterie (de tancuri) din armatele străine; 

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

- să însuşească sprijinul de luptă a grupei (plutonului) de infanterie în lupta modernă. 

http://www/
http://www.rfi.fr/
http://www.rts.ch/
http://www.wikipedia.org/
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Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a bazelor de luptă modernă de arme întrunite; 

- cunoaşterea şi aplicarea bazelor de luptă modernă de arme întrunite în activităţi de studiu şi cercetare; 

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

ofiţer să se orienteze operativ la schimbarea bruscă a situaţiei pe câmpul de luptă; 

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

modernă; 

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

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul artei militare; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 

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

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- aplica corect prevederile manualelor de luptă, instrucţiunilor, normelor tactice la soluţionarea problemelor 

ce ţin de domeniul activităţii practice şi ştiinţifice; 

- planifica, organiza şi conduce lupta cu grupa (plutonul) în lupta modernă de arme întrunite; 

- planifica sprijinul de luptă al grupei (plutonului) de infanterie în lupta modernă de arme întrunite; 

- acţiona în condiţii de folosire de către inamic a ADM NBC şi mijloacelor incendiare, să ia masuri pentru 

refacerea capacităţii de luptă; 

- menţine grupă (plutonul) de infanterie în capacitate permanentă de luptă; 

- organiza legătura în subunităţi şi vor lucra practic cu mijloacele de transmisiuni. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- utiliza cunoştinţele acumulate la orele de Elemente de artă militară în procesul studierii altor disciplini; 

- elabora proiecte de cercetare la Elemente de artă militară cu implicarea specificului diferitelor 

compartimente; 

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

în diferite domenii. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Elemente de artă militară 3este necesară iniţierea în 

Elemente de artă militară 2, Serviciul sprijin de luptă 1. 

Teme de bază: Grupa de infanterie în ofensivă, Pregătirea metodică, Plutonul de infanterie în marş şi în 

siguranţa marşului, Plutonul de infanterie în staţionare şi în siguranţa staţionării. 

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. Doctrina de instruire a Armatei Naţionale, Chisinau, 2009. 

2. Manualul de luptă al plutonului de infanterie, Chişinău, 2010. 

3. Manualul de luptă al grupei de infanterie, Chisinau, 2010. 

4. Manualul pentru luptă al grupei de cercetare, Provizoriu, Bucureşti, 2002. 

5. Instrucţia tactică a grupei şi plutonului de infanterie, Editura Academiei Trupelor de Uscat, Sibiu, 1999. 

6. Metodica pregătirii şi desfăşurării şedinţelor tactice cu trageri de luptă cu grupa şi plutonul, aplicaţiilor 

tactice cu trageri de luptă cu compania. Chişinău, 2002. 

7. Instrucţiunea privind regulile şi măsurile de securitate în Armata Naţională, Chişinău, 2009. 

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

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

10. Culegerea de termeni şi noţiuni din domeniul militar, Chişinău, 2016. 

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

12. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, Часть 3. Взвод, отделение, танк. 

Москва, 2005. 
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Academia Militară a Forțelor Armate  

Facultatea Științemilitare 

Denumirea cursului: Sisteme de armament de infanterie 3 

Codul cursului în planul de studii: S.03.O.124.14 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională:1031 

Științe militare  

Specialitatea : 1031.1Conducerea subunităților 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de armament și 

tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs: doctor în științe militare, 

colonel (r) Octavian DACIN. 

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 26 28 36 E 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţiiSisteme de armament de infanterie 3este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu 

scopul pregătiriişi instruiriimilitarilordin specialitatea „Conducerea subunităților de infanterie” în 

cunoaşterea caracteristicilor tehnico-tactice, mânuirea, deservireaşi folosirea armamentului de infanterie din 

dotareaşi înzestrarea acestor subunităţi, însuşireanoţiunilor principale despre principiile de tragere, 

operaţiunile de bază în vederea deschiderii unui foc precis asupra obiectivelor atât ziua, cât şi pe timp de 

noapte.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. In vastul complex de pregătire pentru luptă 

şedinţelecu trageri de luptă individualeşi cu subunităţile au fost, sunt şi rămân o formă de bază complexă de 

pregătire a subunităţilor mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate cu armamentul 

de infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează şi se analizează modul de îndeplinire 

a misiunilor de către militari şisubunităţi în cadrul acţiunilor tactice în situaţii de luptă în scopul nimicirii, 

neutralizării, sau avertizării inamicului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaştereşiînţelegere (competenţe cognitive): 

„Să ştie”  

- caracteristicile tactico-tehnice; 

- construcţia armamentului şimuniţiilor; 

- principiile şi regulile de tragere; 

- operaţiunile de montare, demontare a armamentului din dotare şi remedierea incidentelor ce pot apare pe 

timpul tragerilor; 

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

dotare; 

- noţiunile generale ale balisticii interioare şi exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  

- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament şi tehnică ale adversarului, 

pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 

- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 

La nivel de aplicare (competenţe psihomotorii): 

„Să poată” pentru „a face” 

- pregăti armamentul şimuniţiile către tragere;  

- executa recunoaştereaţintelor prin observarea în teren şi determinarea distanţilor până la ele; 

- executa rapid şi eficient trageri din toate categoriile de  armament individual şi colectiv pentru a 

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

ale adversarului; 

- desfăşuraacţiuni de luptă independent sau în cadrul subunităţii, pentru a face faţă cu eforturi minime în 

îndeplinirea misiunii de luptă şi eforturi îndelungate în diverse condiţii; 

- soluționa corect şi în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situaţiişi felul de armament pentru a da 

comenzi în deschiderea focului şi corectarea acestuia. 
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Condiţii prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucţia tragerii, trebuie să fie dominată 

atât de importanţaşi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanşare a unor conflicte militare 

se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, contemporane de pregătire a 

trupelor corespunzător cerinţelor ducerii luptei, generate, în principal, de impactul cu nivelul tehnologic 

ridicat al mijloacelor moderne de luptă. 

Teme de bază: Organizarea armamentului de infanterie; Noţiuni de balistică; Cunoaşterea sistemelor de 

armament ; Aparatele de ochire şi observare; Întreţinereaşi deservirea armamentului; Reguli de tragere; 

Conducerea cu focul subunităţilor; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri şi trageri de luptă. 

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

consultaţii. 

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

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

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

Bibliografie selectivă: 
1. „Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

2. „Instrucţiuni. Principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

3. Îndreptar pentru instrucţia de foc, Moscova – 1988; 

4. Regulamentul de tragere cu AI şi ML- 2000; 

5. Manualul penrtu cunoaşterea şi instrucţia AG-9M; 

6. Metodica instrucţiei de foc a unităţilor de infanterie motorizată; 

7. Îndreptar privind instrucţia focului. Chişinău  2000; 

8. Instrucţiune. Bazele tragerii din armamentul cu glonţ; 

9. TAB-71M; 

10. Наставлениепострелковомуделу 7,62 ммпулеметыКалашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), Moscova 

– 1986; 

11. Наставление по стрельбе из боевой машины пехоты БМП-1, Москва - 1984; 

12. Наставлениепострелковомуделу 9мм Пистолет Макарова, Москва – 1986; 

13. Руководствопо 5,45мм Автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н), Moscova – 

1984; 

14. Руководствопо 5,45мм Пулемёту Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н), Moscova 

– 1984; 

15. Руководствопо 5,45мм Автомату Калашникова Укороченному ( АКС74УН2), Moscova – 1986; 

16. Руководство по станковому гранатомёту СПГ-9М, Москва - 1974; 

17. Руководство по 30мм Автоматическому гранатомёту на станке АГС-17„Пламя”, Москва - 1982; 

18. Руководство по 12,7мм по Пулемёту „Утёс”(НСВ-12,7), Москва - 1978; 

19. Руководство по 12,7мм по Пулемёту (ДШКМ-12,7), Москва - 1942; 

20. Руководство по 14,5мм по Крупнокалиберному Пулемёту Владимирова (КПВ), Москва - 1957; 

21. Руководство по 73мм гладкоствольному орудию 2А28 „Гром”, Москва - 1977; 

22. Руководствопоночнымприцелом к стрелковомуоружию и ручнымгранатометам, Moscova – 1986; 

23. НаставлениепострелковомуделуОсновыстрельбыизстрелковогооружия , Moscova – 1970; 

24. БТР-70; 

25. БТР-80; 

26. БМД-1. 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Filosofia şi logica militară 

Codul cursului în planul de studii: U.03.A.025.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională:1031 Științe 

militare  

Specialitatea : 1031.1Conducerea subunităților de 

infanterie 

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 

120 60 60 28 32 0 E 4 

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 problemelorpractice; 

- 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 

activităţiiprofesionale. 

Competenţe specifice: 

- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor destudiu; 

- 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 şiraționalizarea 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. 

Finalităţi de studii ale cursuluiLa 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 

internaţionalforma deprinderi practice vis-a-vis de cunoştinţele conceptuale, de categoriile, principiile  logice 
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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. 

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. 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 

Цырдя Ф.Н., Берлинский П.В. Философия (с курсом биоэтики). Кишинев, 2002 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Politologie 

Codul cursului în planul de studii: U.03.A.026.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 

militare 

Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Științe  umanistice și 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: maior, dr. Uliana 

STATI, 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 

120 60 60 28 32 - E 4 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Politologie este predestinat studenţilor ciclului I (universitar, 3 ani) cu scopul 

familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru înţelegerea că cultura 

are aspect global. Întrucât abordarea fenomenului militar nu mai poate fi făcută decât intr-un cadru 

multidisciplinar, in care politologia este ştiinţa care oferă cunoştinţe despre organizarea şi conducerea 

societăţii in ansamblul său, stăpânirea de către liderii militari a cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor „de 

graniţă” ale ştiinţelor militare a devenit un imperativ. 
Cursul Politologie pentru studenţii Academiei Militare al Republicii Moldova - cuprinde 

elementele de bază ale sistemelor politice şi militare, doctrinele politice şi militare, instituţiile şi 
instrumentele puterii politice. Regimul politic dintr-o ţară îşi pune amprenta asupra misiunilor, 
organizării, înzestrării, pregătirii şi folosirii forţelor sale armate. Cunoaşterea şi înţelegerea acestora de 
către militari dau consistenţă caracterului unitar al acţiunilor politice cu cele militare, asigurând 
eficientizarea şi controlul civil asupra instituţiei militare. 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 cunoașterii dezvoltării societății universale sau din surse adiacente; 

- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice; 

- analiza şi structurarea unei situaţii în domeniul științelor politice și sociale; 

- identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unui eveniment politic, istoric, 

social; 

- plasarea evenimentelor politice, istorice și sociale în contextul epocii studiate; 

- determinarea locului şi importanţei diferitelor evenimente din istoria politică în contextul societății; 

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

Competenţe specifice: 

- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu; 

- cunoaşterea şi aplicarea teoriilor in activităţi de studiu şi cercetare; 

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

viitorului specialist să se adapteze operativ la modificările din societate; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul politologiei; 

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

din alte domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului studiat de către studenți 

La nivel de aplicare: 

- deprinderi de înţelegere a fenomenului politic; 

- capacitate de a explica rolul, şi funcţionarea instituţiilor sistemului politic; 

- putere de convingere; 

- spirit analitic faţă de procesele care au loc în viaţa politică; 
- accesibilitate, simplitate în prezentarea informaţiilor şi interpretarea fenomenelor politice; 

- gândire şi imaginaţie despre procesele globalizării, relaţiilor internaţionale, politica internă şi externă a 

statului. 

La nivel de integrare: 
- obiectivitate în interpretarea istoricului, etapelor de constituire a ştiinţei politice; 

- integritatea morală şi profesională; 

- atitudini politice; 

- hotărât, convins în susţinerea ideilor, poziţiilor, în acţiune; 

- toleranță faţă de oponent; 

- curaj când situaţia o impune; 

- în stare să prezinte tabloul contemporan despre lume; 
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- respectuos faţă de semeni; 

- în stare să propună căi de rezolvare a unor probleme politice,  de integrare, socializare, soluţionare a 

diferenţelor politice, protejare a drepturilor omului etc. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului de Politologie este necesară iniţierea în Istoria culturii 

și civilizației, Filosofie, Sociologie. 

Teme de bază: Politologia: ştiinţă şi disciplină de studiu. Politica – fenomen social. Puterea politică şi 

armata. Tendinţe de evoluţie a sistemelor militare. Ideologia politică. Constituirea şi evoluţia gândirii 

politice antice. Gândirea politică în Grecia şi Roma antică. Concepţii politice medievale şi moderne. 

Doctrine politice contemporane. Statul – instituţia fundamentală a sistemului politic. Sistemul politic în 

viziunea politologică. Regimul politic. Elita politică. Liderism politic. Societatea civilă infrastructura 

de bază a sistemului politic. Armata şi societatea civilă. Conceptul de societate politică. Partide politice. 

Sisteme de partid. Mişcările social- politice. Comunităţi politice. Cultura politică. Activitatea şi 

participarea politică. Comunicare politică-comunicare socială. Procesul politic. Modernizarea politică. 

Toleranţă, intoleranţă, fanatism şi implicare politică. Opoziţie politică. Democraţia ca formă de 

organizare politică a societăţii. Alegerile şi sisteme electorale. Politica internă şi 

internaţională. Conflictele sociale, modalităţi de soluţionare. 

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

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. Andriş A. Politologie sau Ştiinţă politică. - Bucureşti 1997. 

2. Casiadi O., Pîrţac G., Porcescu T. Ştiinţa politică. – Chişinău, 2007. 

3. Casiadi O. Structura şi funcţionarea puterii politice în Republica Moldova. - Chişinău 2007. 

4. Moşneaga V., Rusnac G., Sacovici V. Politologie: manual pentru specialităţile nonprofil. – 

Chişinău: CEP USM, 2007. 
5. Mitran I. Politologia în faţa secolului XXI.- Bucureşti, 1997. 
6. Măgureanu V. Puterea politică. - Bucureşti, 1979. 

7. Pîrţac G., Oleinic L. Politologia. – Chişinău, 2010. 

8. Rusnac Gh, Solomon C, Cernencu M, Galben A. Republica Moldova: istoria politică (1989-2000). 

- Chişinău, 2000. Roşca A. Integrarea socială în condiţiile tranziţiei. // Moldova Suverană, 2001, 3 

martie. 

9. Roşca A. Eficientizarea funcţionării puterii politice de stat-necesitate strigentă. // O reformă 

valoroasă-factor decisiv în relansarea activităţii economice şi de drept. - Chişinău, 2001. 

10. Sandu I., Colaţchi A. Politologia. – Chişinău, 2003. 

11. Solomon C. Aspecte ale vieţii politice în Republica Moldova (1989-2002). - Chişinău, CE 

12. USM, 2002 . Tănasă R. Sistemul electoral prezidenţial al Republicii Moldova.//MOLDOSCOPIE( 

Probleme de analiză politică) Nr. 1( XL).- Chişinău, 2008. 

13. Tănasă R. Sistemul electoral al Republicii Moldova: aspecte metodologice ale 

studierii.//MOLDOSCOPIE( Probleme de analiză politică) Nr. 3( XLII).- Chişinău, 2008. 

14. Teoderescu Gh. Putere, autoritate şi comunicare politică. - Bucureşti, 2000. 

15. Fisichela D. Ştiinţa politică - Chişinău, 2000. 

16. Enciu N. Politologia. - Chişinău. 

17. Zavtur A.,Pîrţac Gr.,Tomozei T. Politologia. - Chişinău, 2000. 

18. Ţîrdea B., Noroc I. Politologia. Chişinău, 2006. 
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Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Educația fizică militară 3 

Codul cursului în planul de studii: G.01.O.027.11  
Nivelul calificării ISCED:  6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie. 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Anatolie LEȘCU, profesor 

universitar, Emil GUŢU, locţiitor şef catedră (lector 

universitar), Mihail OSTAFI, 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 

30 30 - - - - - - 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Educaţia fizică militară” pentru învăţământul universitar, prin obiectivele şi conţinuturile 
didactice proiectate, urmăreşte perfecţionarea continuă a pregătirii teoretico-ştiinţifice, metodice, motrice, 
funcţionale şi a experienţei comportamentale, care, finalmente, va asigura unitatea dintre moralitatea şi 
perfecţiunea fizică a studentului militar. 

Educaţia fizică militară este unica disciplină de studiu, care formează studenţilor atitudinea conştientă 

faţă de propriul organism, exigenţa autoperfecţiunii fizice şi funcţionale, astfel contribuind la dezvoltarea 

fizică armonioasă a acestuia. 

Una din particularităţile de bază a disciplinei „Educaţia fizică militară”, constă în structurarea judicioasă 

şi justificată a obiectivelor (generale, cadru şi de referinţă) şi a conţinuturilor didactice, care asigură 

valorificarea potenţialului educativ, asanativ, cognitiv, formativ al culturii fizice – mijloc eficient în 

educarea multilaterală a personalităţii studentului. 

Disciplina „Educaţia fizică militară” este elaborat în baza următoarelor principii, după cum urmează: 

- principiul dezvoltării multilaterale şi armonioase a organismului; 

- principiul coerenţei dintre obiective/conţinut educaţional şi finalităţile educaţiei fizice militare; 

- principiul accesibilităţii instruirii; 

- principiul creativităţii instruirii; 

- principiul democratizării şi umanizării învăţământului. 

 Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
 Competenţe generale: 

- de a pregăti un ofiţer pentru Forţele Armate, care să cunoască bazele teoretice şi metodice ale pregătirii 

fizice; 

- fortificarea şi menţinerea continuă a sănătăţii, sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale, îmbunătăţirea 

dezvoltării fizice generale şi speciale; 

- aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor în scopul consolidării motivaţiilor  de practicare sistematică şi 

independentă a exerciţiilor fizice; 

- asigurarea condiţiei fizice optime: dezvoltarea calităţilor motrice de  bază, utilitar-aplicative etc., la nivelul 

potenţialului maxim al studentului; 

- formarea deprinderilor de a acţiona repede şi precis, inclusiv în condiţii de oboseală fizică şi de încordare 

psihică; 

- instruirea şi antrenarea studenţilor la deplasarea rapidă şi alergarea în teren variat, trecerea diverselor 

obstacolelor, aruncarea grenadelor de mîna, lupta corp la corp cu armamentul individual din dotare şi 

trecerea prin înot a cursurilor de apă; 

- creşterea capacităţii organismului de a suporta acţiunile radiaţiilor şi gazelor toxice, căldurii şi frigului, 

precum şi a altor factori nefavorabili care apar în timpul luptei; 

- obişnuirea studenţilor cu executarea sistematică a exerciţiilor fizice. 
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  Competenţe specifice: 
- conţinutul şi cerinţele documentelor de conducere cu privire la planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
educaţiei fizice militare în Forţele Armate; 
- bazele teoretice, metodice, principiile şi metodele de organizare şi desfăşurare a educaţiei fizice militare; 
- metodica demonstrării corecte a exerciţiilor şi procedeelor tehnice; 
- metodica antrenării şi dezvoltării aptitudinilor motrice; 
- măsurile de securitate  şi prevenire a traumatismelor; 
- baremele la educaţia fizică militară, modalităţile de verificare şi apreciere individuală a studenţilor şi a 
subunităţilor; 
- modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive de masă şi a competiţiilor militar-sportive; 
- conţinutul regulamentului pregătirii fizice militare. 

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

- să execute model (tehnic corect) toate exerciţiile şi procedeele prevăzute de regulamentul pregătirii fizice 

militare; 

- să respecte planificarea corectă a educaţiei fizice militare; 

- să utilizeze toate cunoştinţele în procesul de instruire la educaţia fizică militară; 

- să dezvoltate aptitudinile motrice; 

- să fie rezistent la eforturi fizice şi încordare psihică; 

- să dezvolte deprinderile de a acţiona repede şi precis în diverse condiţii; 

- să fie dezvoltat fizic şi metodic pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea educaţiei fizice militare. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să elaboreze planificarea şi organizarea educaţiei fizice militare la un nivel metodic înalt; 

- să organizeze şi să desfăşoare eficient toate formele de educaţie fizică militară; 

- să verifice şi să aprecieze militarii şi subunităţile la educaţia fizică militară; 

- să antreneze şi să pregătească militarii la diverse ramuri sportive; 

- să practice sistematic educaţia fizică şi alte activităţi.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Educația fizică militară 1este nevoie să însuşească 

complexul de exerciţii libere nr. 1; 2; 3; învăţarea tracţiunilor în braţe la bara fixă; învăţarea îndoirii şi 

dezdoirii braţelor din sprijin la paralele; învăţarea exerciţiului de control general la pista cu obstacole. 

Teme de bază: Gimnastica.Deplasarea rapidă şi aruncarea grenadelor.Lupta corp la corp.Lecţii cu caracter 

combinat. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lecţii practice. 

Strategii de evaluare: teste pe parcursul semestrului şi notarea lor; evaluarea cunoştinţelor generale şi 

speciale solicită utilizarea probelor orale, testelor de cunoştinţe; evaluarea indicilor somatici şi 

funcţionali;testarea iniţială şi finală a nivelului de pregătire fizică;evaluarea pregătirii motrice. 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. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Curs elaborat în tehnologia 

învăţămîntului deschis la distanţă. POLIROM, 1998. 

2. EPURAN Mihai,  Metodologia cercetării activităţilor corporale, Bucureşti 1992.  

3. CRIŞAN Al., GUŢU V. Proiectarea curriculum-ului de bază. Tipcim S. A., Chişinău 1996. 

4. COSMOVICI A., COZMA T., Psihopedagogie, Iaşi 1994. 

5. STOICA A., MUSTEAŢĂ S., Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic, Chişinău, 1997. 

6. Psihologia. Dicţionar. Sub red. A.V. Petrovschi şi M.G. Iaroşevschi., Moscova. 1990. 

7. Dicţionar sportiv şcolar. T. Grimalschi, I. Badia, I. Delazari şi a. Editura „ Lumina”, 1993. 

8. GUŢU Vladimir, PÎSLARU Vlad şi a. Tehnologii educaţionale. Ghid metodologic. Cartier 

Educaţional,1999. 

9. SAVA P., Curriculum-ul la disciplina „ Educaţia fizică ”. Probleme ştiinţifice în domeniul 

învăţămîntului şi sportului. Chişinău, INEFS, 1998. 

10. BOIAN I., BICHERSCHI Ş., SAVA P., Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţămîntul 

preuniversitar, Chişinău 1998. 
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11. CRISTEA Gh., Educaţia fizică. Fundamente teoretice şi metodice, 1999. 

12. DRAGNEA A. şi colab. – Educaţie fizică şi sport - Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti, 2006. 

13. GUŢU Vl., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţămîntul gimnazial: cadru conceptual. 

Grupul editorial Litera, 2000. 

14. Proiectarea curriculum-ului de bază. Ghid metodologic, Chişinău 1996. 

15. Educaţia fizică, curriculum şcolar cl. X-XII, Chişinău 2001. 

16. Regulamentul pregătirii fizice militare, Chişinău  2015. 

17. LUPU Elena, Metodica predarii educatiei fizice si sportului, Institutul European 2007. 

18. AXENTE Mihaela, ILIE Alina, Ghid de educaţie fizică, 2011. 

19. SAVESCU Iulian, Educaţie fizică şi sportivă şcolară - Culegere de exerciţii fizice. Metodologie pentru 

învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi profesional. Aius 2009. 

20. BARTA  A., DRAGOMIR, P., Educaţie fizică – manual pentru cls. a X, şcoli normale, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998. 

21. DRAGNEA  A.,Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Cartea Şcolii, Bucureşti 2000. 

22. DRAGNEA  A. şi colab., Educaţie fizică şi sport- Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti 2006. 

23. DRAGNEA A., MATE S., Teoria sportului, Edit. Fest., Bucuresti 2002. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Construcția tehnicii militare 2 

Codul cursului în planul de studii: F.04.O.028.14  

Nivelul calificării ISCED:  6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie.                     

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de 

armament şi tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs: lt. col., asistent   

universitar Pavel Redico. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite 
total contact 

direct 

studiu 

individual 
curs practice laborator 

60 30 30 14 16 - Examen 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Construcția tehnicii militare 2” este destinată studenţilor ciclului I (universitar)  specialitatea 

„Conducerea subunităţilor de infanterie” . 

Unitatea de curs „Construcția tehnicii  militare 2” are drept scop studierea construcției și principiul de 

funcționare a părților rulante a autocamioanelor, caroseriilor, instalațiilor blindate și instalațiilor speciale 

montate pe autovehicule , ceea ce contribuie la formarea deprinderilor teoretice și practice și la cunoașterea 

procesului tehnologic de întreținere tehnică,  prin aceasta obținănd un înalt nivel a pregătirii de luptă. 

3. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

trebuie  să  definească: 

- Costrucția și principiul de funcționare a propulsiei autovehiculelor pe roți și senile; 

- Costrucția și principiul de funcționare a suspensiilor autovehiculelor; 

- Construcția cadrului, caroserie și carcasei blindate; 

- Costrucția și principiul de funcționare a instalațiilor speciale ale autovehiculelor; 

4. La nivel de aplicare: 

să  aplice: 

- organiza întreţinerea tehnică în cadrul plutonului şi companiei de infanterie motorizată şi să dirijeze                  

acţiunile conducătorilor şi mecanicilor pe câmpul de luptă; 

- organiza remedierea tehnicii în condiţii deosebite şi în izolare: 

- folosi cu iscusinţă şi eficient posibilităţile tehnicii de luptă din dotare; 

- folosi practic mijloacele de întreţinere tehnică şi reparaţie, mijloace tehnice de control; 

- organiza procesul de desasamblare şi asamblare a agregatelor şi pieselor de către conducătorii şi mecanici 

- conducători pe cîmpul de luptă;  

- îndeplini personal normativele tehnice prevăzute în culegerile de normative; 

- asigura şi menţine tehnica subunităţii în starea înaltă în vederea luptei; 
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- organiza şi desfăşura instructaje cu efectivul conducătorilor şi mecanici – conducători din subordine; 

- organiza şi desfăşura şedinţe cu conducătorii autovehiculelor; 

- a pregăti maşinile de luptă pentru forţarea cursului de apă şi organizeze lucrările necesare după forţarea 

cursului de apă. 

Condiţii prerechizit obietivul principal al studierii disciplinei „Construcția tehnicii militare 2” este 

obținerea  cunoștințelor grnerale despre construcția tehnicii militare, formarea deprinderilor practice la 

asamblarea-dezasamblarea agregatelor autovehiculelor și formarea calităților de conducător. 

Teme de bază: Construcția generalâ a părții rulante a autovevehiculelor.  Construcția  generală și principiile 

de funcționare a instalațiilor speciale a autovehiculelor.                  

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

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. Oleg Frunze „Motoare cu ardere internă pentru automobile”, Chişinău 2004. 
2. Gheorghe Tocaiuc „Echipamentul electric al automobilelor”, Bucureşti 1982. 

3. Mihai Stratulat, Vlad Vlasie „Automobilul pe înţelesul tuturor”, Bucureşti 1991. 

4. Manualul “Транспортёр БТР-80”, Москва 1974. 

5. Manualul „Боевая машина десантная БМД-1”, Москва – 1973. 

6. Manualul „Transportoare amfibii blindate pe roţi.Vol.1 (TAB-71, TAB-71M, TAB-77 )” 

7. Bucureşti 1980. 

8. И. Я. Райков, Г. Н. Рытвинский „Конструкция автомобильных и тракторных 

9. двигателей”,  Москва -1986. 

10. Gheorghe Bobescu, ş.a. „Motoare pentru automobile şi tractoare” Volumul I, II, III, 

11. Chişinău 1998. 

12. В. А. Стуканов, К. Н. Лещнтьев „Устройство автомобилей”, Москва 2006. 

13. Manualul „Автомобили КамАЗ”, Москва 1981. 

14. П. М. Белов, В. Р. Курячко „Двигатели армейских машин”, Москва 1971. 

15. Н. Н. Вишняков, В. Кю Вахламов и др.„ Автомобиль”, Москва 1976. 

16. Manualul „Урал-375Д, Урал-4320 и его модификации”, Москва 1983. 

17. Manualul „Автомобиль ЗИЛ-130 и его модификации” Москва – 1985. 

18. Я.Э.Малаховский. и др. „Карданные передачи”, Москва 1962.. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Exploatarea tehnicii militare 1 

Codul cursului în planul de studii: F.04.O.029.14  
Nivelul calificării ISCED:  6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie.                                         

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de 

armament şi tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs: colonel (r), asistent   

universitar Vasile Galațan. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs practice laborator 

120 60 60 28 32 - Examen 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Exploatarea tehnicii militare 1” este destinată studenţilor ciclului I (universitar)  

specialitatea „Conducerea subunităţilor de infanterie” . Unitatea de curs „Exploatarea tehnicii  militare 

1” asigură însuşirea teoretică în complex de către studenţi a normelor de exploatare stabilite de documentaţia 

tehnică, de păstrare și de menţinere a tehnicii militare la un regim de funcţionare normal și contribuie la 

formarea deprinderilor practice în exploatarea tehnicii militare şi remedierea defecţiunilor eventuale ale 

tehnicii militare din dotare în lupta modernă de arme întrunite, precum şi obţinerea unui înalt nivel al gătinţei 

de luptă. 
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5. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

trebuie  să  definească: 

- Bazele exploatării tehnicii militare, clasificarea și ordinea utilizării comform documentelor în vigoare; 

- Să identifice tipurile, periodicitatea și lucrările la întreținerea tehnicii militare; 

- Să identifice particularitățile și modul de organizare a controlului privind folosirea tehnicii militare; 

- Să identifice factorii ce influențează utilitatea și fiabilitatea tehnicii militare în procesul de exploatare; 

- Să identifice cauzele principale a defecțiunilor apărute la tehnica militară în timpul exploatării în diferite 

condiții și modalitatea de remediere a acestora; 

- Destinația parcurilor autovehiculelor, procesul tehnologic la Întreținerea tehnică și  importanța utilajului 

parcului permanent și de companie; 

- Organizarea serviciului în parcul de autovehicule și ordinea de lucru a persoanelor cu răspundere. 

6. La nivel de aplicare: 

să  aplice: 

- Organizarea şi întreţinerea tehnică în cadrul plutonului şi companiei şi să dirijeze cu acţiunile 

conducătorilor auto şi mecanicilor - conducători în luptă; 

- Organizarea şi remedierea tehnicii în condiţii deosebite şi izolate; 

- Să folosească cu iscusinţă şi eficacitate posibilităţile tehnicii de luptă din dotare, să pună la timp şi  corect 

misiunile conducătorilor autovehiculelor pentru înlăturarea defecţiunilor; 

- Folosirea practică a mijloacele de întreţinere tehnică şi reparaţie, și a mijloacelor tehnice de diagnosticare; 

- Organizarea şi asigurarea subunităţilor în luptă cu piese de schimb; 

- Organizarea procesului de demontare şi montare a agregatelor şi pieselor de către conducătorii auto şi 

mecanici - conducători pe câmpul de luptă;  

- Îndeplinirea normativelor tehnice prevăzute în documentaţia tehnică normativă; 

- Asigurarea şi menţinerea subunității în capacitate înaltă în vederea luptei; 

- Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu efectivul conducătorilor auto şi mecanicilor - conducători din 

subordine; 

- Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu conducătorii autovehiculelor. 

Condiţii prerechizit obiectivul principal al disciplinei „Exploatarea tehnicii militare 1” -  formarea la 

fiecare student a deprinderilor practice, capacităţilor şi calităţilor pentru organizarea, menţinerea în stare 

permanentă de luptă a tehnicii din dotare, remedierea defecţiunilor  tehnicii militare, exploatarea corectă şi 

asigurarea cu piese de schimb, scule şi accesorii pentru tehnica militară în luptă modernă de arme întrunite. 

Teme de bază: Modul de folosire a tehnicii  în Armata Națională  a RM. Aspectele de bază a exploatării 

tehnicii militare. Parcurile unităților militare și serviciul interior în ele. 

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

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. Ordinul Ministrului apărării al Republicii Moldova nr. 66 din 17.04.2001; 

2.  Ordinul Ministrului apărării al Republicii Moldova nr. 78 din 16.04.2002; 

3.  Ordinul Ministrului apărării al Republicii Moldova nr. 158 din 19.07.2002. 

4. Gheorghe Bobescu, ş.a. „Motoare pentru automobile şi tractoare” Volumul I, II, III,  

Chişinău 1998. 

5.   Gheorghe Tocaiuc „Echipamentul electric al automobilelor”, Bucureşti 1982. 

6.   Mihai Stratulat, Vlad Vlasie „Automobilul pe înţelesul tuturor”, Bucureşti 1991. 

7.   Oleg Frunze „Motoare cu ardere internă pentru automobile”, Chişinău 2004. 

8.   Regulamentul Asigurării tehnicii blindate, automobile şi tractoare. Bucureşti 1987; 

9.   Manual „Combustibilul şi lubrifianţii”, Chişinău 1997; 

10. Combustibil, lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile, Bucureşti, 1983; 

11. Г.И. Котлов „Exploatarea tehnicii militare” Moscova 1978; 

12. М.О. Соловьев „Организация эксплуатации вооружения и техники танковых и мотострелковых 

войск” Moscova 1981. 

13. Manual „Întreţinerea tehnică, reparaţie şi păstrarea mijloacelor de transport auto” Kiev 1991; 
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14. Regulamentul Asigurării tehnicii blindate, automobile şi tractoare. Bucureşti 1987; 

15. N. Я. Govoruscenco „Diagnosticarea automobilelor”. Moscova, 1970; 

16. Organizarea întreţinerii tehnice a tehnicii auto în unitatea militară. Elaborare metodică. Moscova,    

Voenizdat 1975; 

17. Instrucţiunea cu privire la serviciul auto în Forţele Armate. Moscova Voenizdat 1964; 

18. И. Я. Райков, Г. Н. Рытвинский „Конструкция автомобильных и тракторных двигателей”,  

Москва -1986.  

19. Manualul „Автомобили КамАЗ”, Москва 1981. 

20. П. М. Белов, В. Р. Курячко „Двигатели армейских машин”, Москва 1971.. 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Administraţie publică 
Denumirea cursului: Limba străină 4 (engleză)  

Codul Cursului în planul de studii: G.04.O.030.21  
Nivelul calificării ISCED:  6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie 

Catedra responsabilăde curs:  Științe umanistice și 

limbi moderne. 

Titular/ responsabil de curs: Asistent universitar, Maria 

DRIGA,  lector universitar, Rodica MOȘNEGUȚU. 

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 - - 30 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecții Limba Engleză 2 este predestinat studenților ciclului I (universitar) cu scopul de a 

studia limba engleză la nivel uzual. Acest proces are loc în strictă dezvoltare și îmbinare cu activități 

comunicative ale studierii limbii străine ca instrument de comunicare plurideminsională. De asemenea, cursul 

dat presupune familiarizarea studenților cu terminologia militară engleză caracteristică domeniului militar și 

necesară pentru participare la exerciții militare naționale și internaționale. Prezentarea cursului se realizează 

prin expunere atât orală cât și scrisă, punîndu-se accent pe cele patru competențe lingvistice: comunicarea 

orală, comunicarea în scris, citirea și înțelegerea textelor, receptarea orală a 

mesajelor. Cursul este divizat în 30 săptămâni, a câte 2 ore academice în fiecare săptămână. 

Competențele dezvoltate în cadrul cursului Competențe 

generale: 

- Capacitatea de a înțelege, exprima și interpreta gânduri, sentimente și fapte, în formă scrisă și orală, într-o 

diversitate de contexte socio-culturale, în funcție de nevoile sau dorințele studentului. 

- Însușirea unui vocabular de aproximativ 200 unități lexicale la finele fiecărei ședințe. 

- Utilizarea deprinderelor de comunicare în limba engleză în situații simple și concrete. 

- Cunoașterea normelor gramaticale de formulare a unui mesaj în formă orală și scrisă. 

- Raportarea celor învățate la viața personală. 

- Relatarea în propoziții simple a unor aspecte despre oameni, fapte, evenimente, etc. 

- Cunoașterea elementelor de cultură a Statelor Unite ale Americii. 

- Sesizarea unor asemănări și diferențe între limba și cultura studiată cu limba maternă. 

Competențe specifice: 

- Înțelegerea destul de bine a conversațiilor pe tematici sociale zilnice și care au legătură cu mediul de 

lucru uzual. 

- Înțelegerea informației care se referă la date și fapte concrete. 

- Descrierea persoanelor, locurilor și obiectelor; 

- Nararea activităților curente, trecute și viitoare în paragrafe simple dar complete. 

- Formularea punctelor de vedere cu folosirea comparaților. 

- Furnizarea indicațiilor detaliate și ample. 
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- Combinarea propozițiilor într-un discurs organizat sub formă de paragraf. 

- Identificarea și înțelegerea ideilor principale și detaliilor dintr-un material scris pentru un public mai larg. 

- Folosirea indicilor contextuali și de cultură generală pentru a înțelege textele. 

- Rezumarea, selectarea și identificarea informației specifice din textele de nivel mai avansat care au 

legătură cu domeniul de lucru. 

- Scrierea corespondenței personală și de lucru, cu caracter smplum precum și scrisori personale, pe tematici 

uzuale. 

- Redactarea unor texte funcționale și a unor paragrafe despre evenimente și persoane, după un plan dat. 

Competențe profesionale: 

- Implementarea informației acumulată la exerciții militare naționale și internaționale, din țară și de peste 

hotare. 

Competențe transversale: 

- Utilizarea terminologiei militare necesară cooperării și dialogului cu grupul militar în vederea rezolvării 

misiunilor cu succes. 

- Promovarea valorilor naționale și militare pe plan național și internațional. 

Finalitățile de studii ale cursului  

La nivel de aplicare studenții vor: 

- Utiliza vocabularul uzual, concret și structurile gramaticale adecvate pentru transmiterea mesajului corect 

ce ține de localizare, călătorii, analiza terenului, misiune de pacificare, minare și deminare, exerciții 

militare internaționale. 

- Solicita și oferi informații despre locație, direcții și călătorii. 

- Descrie persoane, obiecte și locuri folosind expresii și propoziții complexe corect. 

- Identifica ideeile principale și detaliile dintyr-un material scris pentru un public mai larg 

- Analiza diferite forme de teren și a le localiza pe hartă. 

- Folosi dezinvolt limba engleză atât în mediul militar cât și în viața cotidiană. 

- Stabili pașii principali într-o operațiune de deminare a câmpului. 

- Informa despre misiunele de pacificare din întreaga lume. 

La nivel de integrare studenții vor: 

- Realiza scurte prezentări orale despre misiunele de pacificare din lume, minare și deminare, exerciții 

militare internaționale. 

- Dezvolta constant și în permanență abilitățile de a interacționa și comunica în limba engleză. 

- Compara persoane, obiecte și locuri folosind gradele de comparație a adjectivelor. 

- Argumenta importanța cunoașterii limbii engleze în domeniul militar și la nivel internațional. 

- Relata despre importanța participării unui militar în misiunele de pacificare. 

Condiții prerechizit: pentru studierea cursului Limba engleză 4 este necesară inițierea în cursul Limba 

Engleză 1, 2, 3. 

Teme de bază: How did you get here? Means of transportation. I didn’t see anything. Where’s the post 

office? Why are you late? She likes both countries. Tina is a happy girl. I’ll have some coffee. Jim is taller 

than Jemmy. How old are you? Which is the largest city? 

War games. Exercise Bright Star. Terrain analysis. Maps and terrain. Company Commander’s Briefing 1, 2. 

UN Peacekeeping Operations. Mines and demining. Demining SOPs. Asking for and giving directions. 

Comparing and contrasting. Degrees of comparison of adjectives. Breaching and humanitarian demining. 

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

și deductivă, brainstorming, jocul de rol, traducerea, prezentare, practică, producere, suggestopedia, 

dezbateri, etc. 

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. 



67 
 

Bibliografie selectivă: 

1. American Language Course, Nonintensive V1, Student text, April 2002 

2. American Language Course, Nonintensive, V1, Student Homework text, April 2002 

3. American Language Course, Nonintensive, V1, Listening text, April 2002 

4. Simon Mellor Clark, Campaign 1, English for the military, Student’s book, Macmillan 2004 

5. Louis Harrison, Campaign 1, English for the military, Grammar practice, Macmillan 2004 

6. Campaign, Dictionary of Military Terms, Macmillan 2004 

7. Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano, Campaign 2, Macmillan 2005 

8. Breakthrough, Student’s book. Ministry of Defence of teh Czech Republic, 2005. 

9. Dictionary for learners of English, Oxford Wordpower, Oxford University Press 2004. 

10. Command English. Student’s book. Longman 1994. 

11. Liz and John Soars. Headway. Elementary Student’s book. Oxford University Press. 

12. Liz and John Soars. Headway. Elementary Student’s workbook. Oxford University Press. 

13. Christina Latham-Koening, Clive Oxenden. English File. Elementary student’s book. OUP 2012 

14. Christina Latham-Koening, Clive Oxenden. English File. Elementary student’s workbook. 

OUP 2012 

15. www.campaignmilitaryenglish.com 

16. www.bbc.co.uk 

17. www.cnn.com 

18. www.netflix.com 

19. www.kahoot.com 

20. www.quizlet.com 

21. www.stanag6001.com 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Limba străină 4 (franceză)  

Codul cursului în planul de studii: G.04.O.030.21 
Nivelul calificării ISCED:  6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: științe umanistice și 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Olesea Nicolaescu, 

asistent universitar 

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 30 0 0 E 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

În ultimele decenii importanţa limbii franceze pentru militari este intr-o creştere continuă ca urmare 

a sporirii şi extinderii zonelor de conflict armat, a necesitaţii implicării forţelor de menţinere a păcii şi 

asistenţa umanitara sub supravegherea NATO sau UE. Din acest considerent limba franceza este una din 

limbile de cooperare între militarii de diferite naţiuni. 

Cursul include necesităţile lingvistice de bază a unui student militar: comunicarea orală cotidiană, 

exprimarea problemelor, expunerea sugestiilor, adresarea corectă către superiori si subordonaţi, 

achiziţionarea abilitaţilor necesare de comunicare pentru a fi capabili sa folosească radioul, să se 

orienteze pe hartă, să asiste la reuniuni si întruniri importante. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţele studenţilor militari la disciplina dată se definesc în termeni de cunoştinţe, capacităţi şi 

aptitudini. Studenţii vor dobândi deprinderile teoretice si practice necesare desfăşurării activităţilor 

specifice in limba franceza Scopul cursului: familiarizarea cu noţiunile lingvistice generale privind 

intelegerea si producerea orală și scrisă pe 

teme vizînd aspecte din viața cotidiană, însușirea terminologiei militare, formarea deprinderii de a 

citi literatura de specialitate, de a selecta informația necesară, de a interpretra și a formula în baza 

textului citit sau a scvenței audiate, propriile enunțuri. 

http://www.campaignmilitaryenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.netflix.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.stanag6001.com/
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Obiectivele cursului 

La nivel de cunoastere: 

- să asimileze noțiunile ce țin de terminologia militară; 

- să înţeleagă ideile principale a unei discuţii sau prezentări legate de tematica profesiei sale; 

- să înţeleagă fraze familiale legate de necesităţile zilnice pentru supravieţuire; 

La nivel de aplicare: 

- să menţină conversaţii scurte prin întrebări si răspunsuri; 

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

- sa caracterizeze armate şi tehnici militare de circulaţie naţională şi internaţională din diverse 

perspective; 

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

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

La nivel de integrare 

- să fie motivați de studiul limbii şi a vocabularului specific domeniului militar; 

- să-și dezvolte abilităţi de-a interacţiona şi comunica in această limbă; 

- să acţioneze autonom şi creativ in diverse situaţii de viaţă; 

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

- să-și creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului militar francez. 

Finalități de studii ale cursului 

În contextul evaluării curriculare, vor fi aplicate toate tipurile de evaluare: iniţială, formativă, curentă şi 

sumativă/finală. Evaluarea nivelului de cunoştinţe, acumulate de studenţi în cadrul cursului, a gradului 

de accesibilitate şi actualitate a conţinutului cursului, se va face în două etape: evaluarea curentă (la 

sfârşitul fiecărei teme în cadrul seminarelor) şi evaluarea finală (la sfârşitul semestrului). 

Condiţii prerechizit: nu sunt 

Teme de bază: Unité 1. . La technologie et les techniques militaires. Les modes de déplacements. Quoi, 

contre qui, comment? Sur le terrain. Aux alentours de Gobel. Emploi des équipements militaires. La 

sécurité avant tout! Quartier libre: organiser un voyage. Conseils aux voyageurs. Unité. 2. Patrouille au 

Mahbek. Une nouvelle mission. L’itinéraire d’un soldat de la paix. Parlé au départ. Les transmissions 

radio. L’évacuation sanitaire. Le message EVASAN. Quartier libre : souvenirs, souvenirs. 

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

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

3. Communication progressive du français. Editions Clé international 2004 

4. Grammaire progressive du français. Editions Clé international 2001 

5. Vocabulaire progressif du français. Editions Clé international 2003 

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

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

8. www.rfi.fr / langue française 

9. www.rts.ch /géopolitis 

10. 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: Elemente de artă militară 4 

Codul cursului în planul de studii: S.04.O.131.11 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUŢĂ, 

conferenţiar universitar, Alexandru TANASIEV, lector 

universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar 

lecţii 

practice 

180 90 90 14 4 72 E 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Modulul Elemente de artă militară 4 este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri 

pentru subunităţile de infanterie din cadrul Armatei Naţionale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor 

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

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

manualelor de luptă în practică, e 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 (compania) de infanterie motorizată, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de 

acţiuni a subunităţilor din armatele străine, poate organiza şi desfăşura corect exerciţiile tactice cu efectivul 

în timpul pregătirii de luptă şi în perioada închegării de luptă a subunităţilor. 

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

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

arme întrunite. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- să însuşească bazele de luptă modernă de arme întrunite; 

- să ştie structura organizatorică, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de infanterie, forţelor şi mijloacelor 

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

- să cunoască înzestrarea şi efectivul companiei de infanterie (de tancuri) din armatele străine; 

- să ştie planificarea, organizarea şi conducerea cu acţiunile plutonului în lupta modernă; 

- să însuşească sprijinul de luptă a plutonului de infanterie în lupta modernă. 

Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a bazelor de luptă modernă de arme întrunite; 

- cunoaşterea şi aplicarea bazelor de luptă modernă de arme întrunite în activităţi de studiu şi cercetare; 

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

ofiţer să se orienteze operativ la schimbarea bruscă a situaţiei pe câmpul de luptă; 

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

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

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul artei militare; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 

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

domenii. 
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Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- aplica corect prevederile manualelor de luptă, instrucţiunilor, normelor tactice la soluţionarea problemelor 

ce ţin de domeniul activităţii practice şi ştiinţifice; 

- planifica, organiza şi conduce lupta cu plutonul în lupta modernă de arme întrunite; 

- planifica sprijinul de luptă al plutonului de infanterie în lupta modernă de arme întrunite; 

- acţiona în condiţii de folosire de către inamic a ADM NBC şi mijloacelor incendiare, să ia masuri pentru 

refacerea capacităţii de luptă; 

- menţine plutonul de infanterie în capacitate permanentă de luptă; 

- organiza legătura în subunităţi şi vor lucra practic cu mijloacele de transmisiuni. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- utiliza cunoştinţele acumulate la orele de Elemente de artă militară în procesul studierii altor disciplini; 

- elabora proiecte de cercetare la Elemente de artă militară cu implicarea specificului diferitelor 

compartimente; 

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

în diferite domenii. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Elemente de artă militară 4este necesară iniţierea în 

Elemente de artă militară 3, Serviciul sprijin de luptă 1. 

Teme de bază: Plutonul de infanterie în lupta de apărare. 

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. Doctrina de instruire a Armatei Naţionale, Chisinau, 2009. 

2. Manualul de luptă al plutonului de infanterie, Chişinău, 2010. 

3. Manualul de luptă al grupei de infanterie, Chisinau, 2010. 

4. Manualul pentru luptă al grupei de cercetare, Provizoriu, Bucureşti, 2002. 

5. Instrucţia tactică a grupei şi plutonului de infanterie, Editura Academiei Trupelor de Uscat, Sibiu, 1999. 

6. Plutonul de infanterie motorizată în apărare, Material didactic, Chişinău, 2006. 

7. Metodica pregătirii şi desfăşurării şedinţelor tactice cu trageri de luptă cu grupa şi plutonul, aplicaţiilor 

tactice cu trageri de luptă cu compania. Chişinău, 2002. 

8. Instrucţiunea privind regulile şi măsurile de securitate în Armata Naţională, Chişinău, 2009. 

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

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

11. Culegerea de termeni şi noţiuni din domeniul militar, Chişinău, 2016. 

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

13. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, Часть 2. Батальон, рота. Москва, 

2005. 

14. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, Часть 3. Взвод, отделение, танк. 

Москва, 2005. 

 
 

 

 

Academia Militară a Forțelor Armate  

Facultatea Științemilitare 

Denumirea cursului: Sisteme de armament de infanterie 4 

Codul cursului în planul de studii: S.04.O.133.14 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională:1031 

Științe militare  

Specialitatea : 1031.1Conducerea subunităților 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de armament și 

tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs:doctor în științe militare, 

colonel (r) Octavian DACIN. 
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Total 

ore 

Număr de ore pe tipuri de activităţi 

Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite 
total 

contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

180 90 90 34 20 36 E 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţiiSisteme de armament de infanterie4 este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu 

scopul pregătiriişi instruiriimilitarilordin specialitatea „Conducerea subunităților de infanterie” în 

cunoaşterea caracteristicilor tehnico-tactice, mânuirea, deservireaşi folosirea armamentului de infanterie din 

dotareaşi înzestrarea acestor subunităţi, însuşireanoţiunilor principale despre principiile de tragere, 

operaţiunile de bază în vederea deschiderii unui foc precis asupra obiectivelor atât ziua, cât şi pe timp de 

noapte.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. In vastul complex de pregătire pentru luptă 

şedinţelecu trageri de luptă individualeşi cu subunităţile au fost, sunt şi rămân o formă de bază complexă de 

pregătire a subunităţilor mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate cu armamentul 

de infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează şi se analizează modul de îndeplinire 

a misiunilor de către militari şisubunităţi în cadrul acţiunilor tactice în situaţii de luptă în scopul nimicirii, 

neutralizării, sau avertizării inamicului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaştereşiînţelegere (competenţe cognitive): 

„Să ştie”  

- caracteristicile tactico-tehnice; 

- construcţia armamentului şimuniţiilor; 

- principiile şi regulile de tragere; 

- operaţiunile de montare, demontare a armamentului din dotare şi remedierea incidentelor ce pot apare 

pe timpul tragerilor; 

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

din dotare; 

- noţiunile generale ale balisticii interioare şi exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  

- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament şi tehnică ale adversarului, 

pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 

- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 

La nivel de aplicare (competenţe psihomotorii): 

„Să poată” pentru „a face” 

- pregăti armamentul şimuniţiile către tragere;  

- executa recunoaştereaţintelor prin observarea în teren şi determinarea distanţilor până la ele; 

- executa rapid şi eficient trageri din toate categoriile de armament individual şi colectiv pentru a 

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

ale adversarului; 

- desfăşuraacţiuni de luptă independent sau în cadrul subunităţii, pentru a face faţă cu eforturi minime în 

îndeplinirea misiunii de luptă şi eforturi îndelungate în diverse condiţii; 

- soluționa corect şi în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situaţiişi felul de armament pentru a 

da comenzi în deschiderea focului şi corectarea acestuia. 

Condiţii prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucţia tragerii, trebuie să fie dominată 

atât de importanţaşi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanşare a unor conflicte militare 

se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, contemporane de pregătire a 

trupelor corespunzător cerinţelor ducerii luptei, generate, în principal, de impactul cu nivelul tehnologic 

ridicat al mijloacelor moderne de luptă. 

Teme de bază: Organizarea armamentului de infanterie; Noţiuni de balistică; Cunoaşterea sistemelor de 

armament ; Aparatele de ochire şi observare; Întreţinereaşi deservirea armamentului; Reguli de tragere; 

Conducerea cu focul subunităţilor; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri şi trageri de luptă. 
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Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, seminare, lecții în grup, lecții practice, 

consultaţii. 

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

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

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

Bibliografie selectivă: 

1. „Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

2. „Instrucţiuni. Principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

3. Îndreptar pentru instrucţia de foc, Moscova – 1988; 

4. Regulamentul de tragere cu AI şi ML- 2000; 

5. Manualul penrtu cunoaşterea şi instrucţia AG-9M; 

6. Metodica instrucţiei de foc a unităţilor de infanterie motorizată; 

7. Îndreptar privind instrucţia focului. Chişinău  2000; 

8. Instrucţiune. Bazele tragerii din armamentul cu glonţ; 

9. TAB-71M; 

10. Наставлениепострелковомуделу 7,62 ммпулеметыКалашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), 

Moscova – 1986; 

11. Наставление по стрельбе из боевой машины пехоты БМП-1, Москва - 1984; 

12. Наставлениепострелковомуделу 9мм Пистолет Макарова, Москва – 1986; 

13. Руководствопо 5,45мм Автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н), Moscova – 

1984; 

14. Руководствопо 5,45мм Пулемёту Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н), 

Moscova – 1984; 

15. Руководствопо 5,45мм Автомату Калашникова Укороченному ( АКС74УН2), Moscova – 1986; 

16. Руководство по станковому гранатомёту СПГ-9М, Москва - 1974; 

17. Руководство по 30мм Автоматическому гранатомёту на станке АГС-17„Пламя”, Москва - 1982; 

18. Руководство по 12,7мм по Пулемёту „Утёс”(НСВ-12,7), Москва - 1978; 

19. Руководство по 12,7мм по Пулемёту (ДШКМ-12,7), Москва - 1942; 

20. Руководство по 14,5мм по Крупнокалиберному Пулемёту Владимирова (КПВ), Москва - 1957; 

21. Руководство по 73мм гладкоствольному орудию 2А28 „Гром”, Москва - 1977; 

22. Руководствопоночнымприцелом к стрелковомуоружию и ручнымгранатометам, Moscova – 

1986; 

23. НаставлениепострелковомуделуОсновыстрельбыизстрелковогооружия , Moscova – 1970; 

24. БТР-70; 

25. БТР-80; 

26. БМД-1. 
 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Metodologia și etica cercetării științifice 

Codul cursului în planul de studii: U.04.A.034.21 

Nivelul calificării ISCED:  6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea 

subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Ştiinţe umanistice 

şi limbi moderne  

Titular/Responsabil de curs: Ada ȘTAHOVSCHI, 

dr.conf.univ, Larisa PLOP, dr. 

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 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Metodologia și etica cercetării științifice” urmărește însutirea aspectelor teoretice și practice 

privind pregătirea și desfășurarea activității științifice în conformitate cu principiile stipulate în legislația și 

actele normative în domeniul cercetării științifice. 

Principalul obiectiv al disciplinei ,,Metodologia și etica cercetării științifice” îl reprezintă familiarizarea 

studenților cu conținutul, tipurile și principiile cercetării științifice, examinarea metodologiei cercetării 

științifice în general, cunoașterea metodelor de cercetare în domeniul științelor militare și, în particular, în 

domeniul conducerii subunităților de infanterie, artilerie și de comunicații, precum și aplicarea practică a 

acestora în cadrul elaborării tezei de licență. Scopul de bază a disciplinei „Metodologia și etica cercetării 

științifice” este formarea şi aprofundarea noţiunilor şi normelor din domeniul teoriei cercetării ştiinţifice 

prin 
cunoaşterea metodelor contemporane, folosite în practica cercetării. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe profesionale: 
- Conducerea cu plutonul pe timp de pace, în situaţii de criză şi război. 
- Aplicarea tehnicilor tactice pentru plutonul de tragere (conducere) în formele de luptă armată şi pentru 

sprijinul acţiunilor de luptă. 

- Conducerea acţiunilor militare în conformitate cu cerinţele de protecţie ale mediului, regulilor de 

angajare a forţei şi dreptului internaţional umanitar. 
Competențe transversale 
- Identificarea metodelor de cooperare şi dialog cu plutonul, grupul militar şi individual în vederea rezolvării 

cu succes a misiunilor. 
Competenţe specifice: 
- a analiza rezultatele științifice aferente soluționării sarcinilor de investigații din domeniul științelor militare; 
- a evalua concepte teoretice și metodologia paradigmelor cunoașterii științifice în domeniul conducerii 

subunităților, procedeele dezbaterilor științifice și de expunere a cercetărilor științifice; 

- a elabora un proiect științific și de investigare în domeniul conducerii subunităților de infanterie, artilerie și 
de comunicații; 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare: 

- să poată înţelege metodologia și metodele cunoașterii științifice moderne; 
- să poată explica rolul metodologiei cercetării științifice; 

- să poată efectua investigații complete în baza metodei sistematice științifice cu utilizarea cunoștințelor în 

domeniul științelor militare; 
- să poată aplica metode de investigații științifice de sine stătător în activitatea de cercetare; 

- a aplica tehnici, proceduri și instrumente adecvate soluționării problemelor specifice conducerii 

subunităților de infanterie, artilerie și de comunicații; 
- să poată evidenția noutatea și valoarea practică a cercetării științifice și formula concluziile și recomandări 

în baza rezultatelor acesteia. 
La nivel de integrare studenţii vor: 
La nivel de integrare: 
- a analiza rezultatele științifice aferente soluționării sarcinilor de investigații din domeniul științelor militare; 

- a evalua concepte teoretice și metodologia paradigmelor cunoașterii științifice în domeniul conducerii 

subunităților, procedeele dezbaterilor științifice și de expunere a cercetărilor științifice; 

- a elabora un proiect științific și de investigare în domeniul conducerii subunităților de infanterie, artilerie și 
de comunicații; 

-  a soluționa probleme în formă orală (dezbateri, studiu de caz, prezentări) și în scris (proiecte, articole, 

referate) în limbile de stat și străine. 
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Teme de bază:  Metodologia și metodele cercetării științifice: Cadrul legislativ național în domeniul 
științific, Cercetarea științifică: esența, tipurile și principiile acesteia; Conținutul metodologiei cercetării 
științifice: Metode generale de cercetare științifică: Metode de cercetare științifică în domeniul științelor 
militare : Teza de licență ca formă a cercetării științifice . Tehnici, procedee și instrumente de cercetare în 
domeniul științelor militare : Tehnici și instrumente de căutare, culegere și măsură a informației 
Instrumente de cercetare în domeniul științelor militare ; Metode de prelucrare și analiză a datelor. 
Documentarea în activitatea de cercetare științifică: Informațiile științifice și rolul lor în cercetarea 
științifică : Tipuri de documente științifice; Metodologia selectării surselor bibliografice; Analiza critică a 
surselor bibliografice selectate. Organizarea procesului cercetării științifice la nivel de teză de 
licență:Etapele principale în elaborarea tezei de licență ; Elaborarea planului efectuării tezei de licență 
Elaborarea propriu-zisă a tezei de licență:; Cerințe privind formularea concluziilor și recomandărilor; Reguli 
generale de redactare a tezei de licență ; Susținerea publică a tezei de licență. Articole, proiecte și rezumate 
științifice ca forme de valorificare a rezultatelor cercetării științifice : Etapele executării cercetării științifice 
în baza unui articol științific ; Proiectul științific ca o formă valorificare a rezultatelor cercetării științifice; 
Perfectarea unui rezumat la o lucrare științifică. Etica cercetării științifice : Etica și conduita în cercetare; 
Principii etice generale în activitatea științifică și științifico-didactică; Restricții etice în cercetarea științifică; 
Dreptul de autor și conflicte etice în știință: frauda intelectuală, plagiat, sancțiuni. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, seminare, lucrări individuale, consultaţii. 

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. Berceanu, B. Radu, Panaitescu, Iulian, Prezentarea lucrărilor ştiinţifice. Metodologia activităţii autorului, 

Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968. 
2. Capcelea V. Etica și comportamentul civilizat. București, Prouniversitaria, 2016 
3. Chelcea, Septimiu, Cum redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul 

ştiinţelor socioumane, Bucureşti, comunicare.ro , 2007 

4. Gavrilescu M. Elaborarea, evaluarea și prezentarea materialelor științifice. Strategii, etică și deontologie. 

Iași. Editura Politehnium, 2018 

5. Feuraș E. Pîșchina T. Metodologia și etica cercetării economice: Manual pentru studii universitare la ciclul 

2– masterat: ASEM, Chișinău, Cartier, 216 p. 
6. Falticeanu C. Metodologia cercetării. Note de curs. Universitatea ,,DANUBIUS” din Galati, 2009. 
7. Florescu S. Managementul cercetării ştiinţifice, Bucureşti, Ed. ASE,.2006. 
8. Henning, Jean-Luc, Apologia plagiatului, Bucureşti, Ed. Art, 2009. 
9. Legea 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lex.justice.md/... 
10. Rad, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific, Iaşi, Ed. Polirom, 2008. 
11. Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Iaşi, Ed. Polirom,, 2007. 
12. Șercan E. Deontologie academică. Ghid practic. București. Editura Universității din București. 2017 
13. Ștefan E. Etica și integritatea academică. București, Prouniversitaria, 2018 
14. Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitate”, 

Monitor oficial № 284-289, 6 decembrie 2013 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Administraţie publică 
Denumirea cursului: Relaţii publice 

Codul cursului în planul de studii: U.04.A.035.21 

Nivelul calificării ISCED:  6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Ştiinţe umanistice şi 

limbi moderne  

Titular/Responsabil de curs: VASILACHI Ludmila, 

asist.univ. 

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 

http://lex.justice.md/
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de Relaţii Publice (licenţa, 3 ani) constituie disciplina care va familiariza studenţii cu 

conceptele- cheie fundamentale pentru analiza, înţelegerea contextului de activitate şi formarea unor 

deprinderi referitoare la elementele de bază ale Relaţiilor Publice. 

Disciplina are ca obiective studiul aspectelor generale ale Relațiilor Publice și a domeniilor conexe 

(reclama, publicitate, marketing, propaganda etc.), studiul noțiunilor generale privind strategii, metode 

și tehnici de comunicare în procesul de Relații Publice, a generalităților privind managementul strategic 

al Relațiilor Publice, cat și a specificului Relațiilor Publice în contextul conflictelor militare. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

-  definirea conceptelor de bază şi elementelor - cheie în procesul studierii Relaţiilor Publice. 

- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor cu referire la Relaţiile Publice 

- cunoasterea diferenţei dintre Relaţiile Publice ca domeniu si relaţiile cu publicul; 

- operaţionalizarea cunostinţelor de specialitate în comunicare şi Relaţii Publice; 

- utilizarea în comunicarea profesională scrisă si verbală din cadrul organizaţiei militare a limbajului 

specific relaţiilor publice. 

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

- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la elaborarea şi prezentarea unui interviu cu reprezentanţii 

mass- media. 

Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a noţiunilor din domeniul Relaţiilor Publice. 

- manifestarea interesului faţă de domeniul Relaţiilor Publice ca stiinţă; 

- identificarea activităţii de relaţii publice pe timpul conflictelor militare sau al acţiunilor militare de 

menţinere şi asigurare a păcii. 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care va 

permite viitorului specialist să aplice unele instrumente de Relaţii Publice în interiorul si în 

exteriorul unei organizaţii. 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în proiectarea instrumentelor de evaluare specifice acţiunilor 

Relaţiilor Publice. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare: 

- să poată concepe şi implementa în practică o campanie de relaţii publice în administraţia publică; 

- să poată oferi şi primi corect feedback în comunicarea internă şi externă; 

- să poată asigura un dialog eficient cu reprezentantii mass-media, organizaţiile neguvernamentale, 

agenţii economici, alte organe ale puterii de stat şi cu cetăţenii de rând; 

- să desfășoare în activitatea de comunicare publică o conduită care să corespundă principiilor etice 

şi deontologice unanim recunoscute; 

- să comunice corect în mediul internaţional; 

- să înainteze propuneri în vederea perfecţionării serviciului de relaţii publice la nivel central şi local. 
- să cunoască actele juridice care reglementează transparența decizională și accesul liber la informație; 
- să aplice unele instrumente de Relaţii Publice în interiorul si în exteriorul unei organizaţii. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

La nivel de integrare: 

- să stabilească locul şi rolul relaţiilor publice şi comunicării în procesul de administrare; 

- să stabilească corelaţia funcţională dintre relaţii publice şi alte activităţi de comunicare publică; 

- să  înţeleagă  locul  şi  rolul  relaţiilor  publice  şi  comunicării în promovarea  imaginii 

organului  de administraţie publică; 

- să elaboreze proiecte de cercetare în domeniul relaţiilor publice şi comunicării. 

- să promoveze un sistem de valori bazat pe etică în Relaţiile Publice. 
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Teme de bază:  Conceptul şi evoluţia relaţiilor publice. Obiectivele activităţii de relaţii publice. 

Relaţiile publice interne şi externe. Funcţiile relaţiilor publice şi factorii influienţi asupra dezvoltării. 

Conceptul de comunicare. Natura comunicării în activitatea de relaţii publice. Efectele comunicării în 

activitatea de relaţii publice. Claritatea mesajului. Organizarea şi comunicarea mesajului. 

Complexitatea procesului de comunicare. Forme și niveluri de comunicare într-o organizaţie militară. 

Esenţa şi conţinutul comunicării interne.Strategii şi instrumente de comunicare internă. Posibilităţi de 

îmbunătăţire a comunicării interne la diverse niveluri. Relaţiile cu presa. Tehnici de comunicare cu 

presa: caracteristici generale.Comunicatul de presă.Conferinţa de presă. Instituţia purtătorului de cuvânt 

în organizaţie. Departamentul de Relații Publice: noțiuni generale, roluri și sarcini.Esenţa şi conţinutul 

transparenţei administrative. Relația AP – cetățean. Asigurarea dreptului de acces la informație. 

Limitarea transparenţei în cazurile prevăzute de lege. Esența și obiectivele unei campanii de relații 

publice . Criterii de tipologizare a campaniilor de relații publice. Etapele planului campaniei de relații 

publice.Definitii ale conceptului de criză. Tipologia crizelor. Managementul crizelor. 

Strategii ale comunicării de criză. Relațiile publice în domeniul militar: noțiuni generale. Imaginea 

mediatică a conflictului militar și rolul relațiilor publice. Etica profesională. Noţiuni generale.Norme 

deontologice fundamentale în activitatea de comunicare în AP. 

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

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. Aplicarea legii privind accesul la informaţie. Recomandări practice. – Chişinău, Ed. Balacron, 2004 

2. Cioaric Vasile, Îndrumări metodice la cursul „Relaţiile cu publicul în procesul de dirijare”, Editura 

AAP, Chişinău, 1998 

3. Cioaric Vasile, Relaţiile cu publicul în administraţia publică locală, Editura AAP, Chişinău, 2002 

4. Cioaric Vasile, Relaţiile cu publicul în procesul de dirijare, Editura AAP, Chişinău, 1998 

5. Cioaric Vasile, Relaţiile publice. Istorie. Teorie. Practică., Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2003 

6. Coman Cristina, Relaţiile publice: principii şi strategii, Editura Polirom, Bucureşti, 2001 

7. Iacob Dumitru, Cismaru Diana-Maria, Relaţiile publice: Eficienţă prin comunicare, Editura 

Comunicare.ro, Bucureşti, 2003 
8. Prutianu Ştefan, Comunicare şi negociere în afaceri, Volumul I, Editura Polirom, Bucureşti, 2000 

9. Prutianu Ştefan, Comunicare şi negociere în afaceri, Volumul II, Editura Polirom, Bucureşti, 2000 

10. Sullivan Marguerite, Un birou de presa responsabil: ghidul unui iniţiat, Editura Regional Offices, 

Vienna, 2010 

11. Şerb Stancu, Relaţii publice şi comunicare, Editura Teora, Bucureşti, 2000 

12. Şerbănică Daniel, Relaţii publice, Editura ASE, Bucureşti, 2003 

13. Taşnadi Alexandru, Ungureanu Rodica, Relaţii Publice, volumul I, Editura ASE, Bucureşti, 2003 

14. Tincu Violeta, Etica profesională a funcţionarului public în activitatea de relaţii publice, 

Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din 27 octombrie 2006 „Integritatea în 

serviciul public: repere etice”, Editura Transparency International, Chişinău, 2006. 

15. Блажнов, E. A, Паблик рилейшинз, Moscova, 1994. 

16. Королько Валентин, Основы паблик рилейшенз, Editura Ваклер, Moscova, 2001 

17. Пашенцев Евгений, Паблик Рилейшинз: От бизнеса до политики, Editura Финпресс, 

Moscova, 2000 

18. Почепцов Георгий, Паблик Рилейшнз для профессионалов, Editura Refl-book, Moscova, 1999 
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Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Educația fizică militară 4 

Codul cursului în planul de studii: G.04.O.036.11  
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Anatolie LEȘCU, profesor 

universitar, Emil GUŢU, locţiitor şef catedră (lector 

universitar), Mihail OSTAFI, 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 

30 30 - - - - - - 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Educaţia fizică militară” pentru învăţământul universitar, prin obiectivele şi conţinuturile 
didactice proiectate, urmăreşte perfecţionarea continuă a pregătirii teoretico-ştiinţifice, metodice, motrice, 
funcţionale şi a experienţei comportamentale, care, finalmente, va asigura unitatea dintre moralitatea şi 
perfecţiunea fizică a studentului militar. 

Educaţia fizică militară este unica disciplină de studiu, care formează studenţilor atitudinea conştientă 

faţă de propriul organism, exigenţa autoperfecţiunii fizice şi funcţionale, astfel contribuind la dezvoltarea 

fizică armonioasă a acestuia. 

Una din particularităţile de bază a disciplinei „Educaţia fizică militară”, constă în structurarea judicioasă 

şi justificată a obiectivelor (generale, cadru şi de referinţă) şi a conţinuturilor didactice, care asigură 

valorificarea potenţialului educativ, asanativ, cognitiv, formativ al culturii fizice – mijloc eficient în 

educarea multilaterală a personalităţii studentului. 

Disciplina „Educaţia fizică militară” este elaborat în baza următoarelor principii, după cum urmează: 

- principiul dezvoltării multilaterale şi armonioase a organismului; 

- principiul coerenţei dintre obiective/conţinut educaţional şi finalităţile educaţiei fizice militare; 

- principiul accesibilităţii instruirii; 

- principiul creativităţii instruirii; 

- principiul democratizării şi umanizării învăţământului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- de a pregăti un ofiţer pentru Forţele Armate, care să cunoască bazele teoretice şi metodice ale pregătirii 

fizice; 

- fortificarea şi menţinerea continuă a sănătăţii, sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale, îmbunătăţirea 

dezvoltării fizice generale şi speciale; 

- aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor în scopul consolidării motivaţiilor  de practicare sistematică şi 

independentă a exerciţiilor fizice; 

- asigurarea condiţiei fizice optime: dezvoltarea calităţilor motrice de  bază, utilitar-aplicative etc., la 

nivelul potenţialului maxim al studentului; 

- formarea deprinderilor de a acţiona repede şi precis, inclusiv în condiţii de oboseală fizică şi de încordare 

psihică; 

- instruirea şi antrenarea studenţilor la deplasarea rapidă şi alergarea în teren variat, trecerea diverselor 

obstacolelor, aruncarea grenadelor de mîna, lupta corp la corp cu armamentul individual din dotare şi 

trecerea prin înot a cursurilor de apă; 

- creşterea capacităţii organismului de a suporta acţiunile radiaţiilor şi gazelor toxice, căldurii şi frigului, 

precum şi a altor factori nefavorabili care apar în timpul luptei; 

- obişnuirea studenţilor cu executarea sistematică a exerciţiilor fizice. 

Competenţe specifice: 
- conţinutul şi cerinţele documentelor de conducere cu privire la planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
educaţiei fizice militare în Forţele Armate; 

- bazele teoretice, metodice, principiile şi metodele de organizare şi desfăşurare a educaţiei fizice militare; 
- metodica demonstrării corecte a exerciţiilor şi procedeelor tehnice; 
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- metodica antrenării şi dezvoltării aptitudinilor motrice; 
- măsurile de securitate  şi prevenire a traumatismelor; 
- baremele la educaţia fizică militară, modalităţile de verificare şi apreciere individuală a studenţilor şi a 
subunităţilor; 

- modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive de masă şi a competiţiilor militar-sportive; 
- conţinutul regulamentului pregătirii fizice militare. 

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

- să execute model (tehnic corect) toate exerciţiile şi procedeele prevăzute de regulamentul pregătirii fizice 

militare; 

- să respecte planificarea corectă a educaţiei fizice militare; 

- să utilizeze toate cunoştinţele în procesul de instruire la educaţia fizică militară; 

- să dezvoltate aptitudinile motrice; 

- să fie rezistent la eforturi fizice şi încordare psihică; 

- să dezvolte deprinderile de a acţiona repede şi precis în diverse condiţii; 

- să fie dezvoltat fizic şi metodic pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea educaţiei fizice militare. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să elaboreze planificarea şi organizarea educaţiei fizice militare la un nivel metodic înalt; 

- să organizeze şi să desfăşoare eficient toate formele de educaţie fizică militară; 

- să verifice şi să aprecieze militarii şi subunităţile la educaţia fizică militară; 

- să antreneze şi să pregătească militarii la diverse ramuri sportive; 

- să practice sistematic educaţia fizică şi alte activităţi.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Educația fizică militară 1este nevoie să însuşească 

complexul de exerciţii libere nr. 1; 2; 3; învăţarea tracţiunilor în braţe la bara fixă; învăţarea îndoirii şi 

dezdoirii braţelor din sprijin la paralele; învăţarea exerciţiului de control general la pista cu obstacole. 

Teme de bază: Gimnastica. Trecerea pistelor cu obstacole.Lupta corp la corp.Lecţii cu caracter combinat. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lecţii practice. 

Strategii de evaluare: teste pe parcursul semestrului şi notarea lor; evaluarea cunoştinţelor generale şi 

speciale solicită utilizarea probelor orale, testelor de cunoştinţe; evaluarea indicilor somatici şi 

funcţionali;testarea iniţială şi finală a nivelului de pregătire fizică;evaluarea pregătirii motrice. 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. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Curs elaborat în tehnologia 

învăţămîntului deschis la distanţă. POLIROM, 1998. 

2. EPURAN Mihai,  Metodologia cercetării activităţilor corporale, Bucureşti 1992.  

3. CRIŞAN Al., GUŢU V. Proiectarea curriculum-ului de bază. Tipcim S. A., Chişinău 1996. 

4. COSMOVICI A., COZMA T., Psihopedagogie, Iaşi 1994. 

5. STOICA A., MUSTEAŢĂ S., Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic, Chişinău, 1997. 

6. Psihologia. Dicţionar. Sub red. A.V. Petrovschi şi M.G. Iaroşevschi., Moscova. 1990. 

7. Dicţionar sportiv şcolar. T. Grimalschi, I. Badia, I. Delazari şi a. Editura „ Lumina”, 1993. 

8. GUŢU Vladimir, PÎSLARU Vlad şi a. Tehnologii educaţionale. Ghid metodologic. Cartier 

Educaţional,1999. 

9. SAVA P., Curriculum-ul la disciplina „ Educaţia fizică ”. Probleme ştiinţifice în domeniul 

învăţămîntului şi sportului. Chişinău, INEFS, 1998. 

10. BOIAN I., BICHERSCHI Ş., SAVA P., Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţămîntul 

preuniversitar, Chişinău 1998. 

11. CRISTEA Gh., Educaţia fizică. Fundamente teoretice şi metodice, 1999. 

12. DRAGNEA A. şi colab. – Educaţie fizică şi sport - Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti, 2006. 

13. GUŢU Vl., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţămîntul gimnazial: cadru conceptual. 

Grupul editorial Litera, 2000. 

14. Proiectarea curriculum-ului de bază. Ghid metodologic, Chişinău 1996. 

15. Educaţia fizică, curriculum şcolar cl. X-XII, Chişinău 2001. 
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16. Regulamentul pregătirii fizice militare, Chişinău  2015. 

17. LUPU Elena, Metodica predarii educatiei fizice si sportului, Institutul European 2007. 

18. AXENTE Mihaela, ILIE Alina, Ghid de educaţie fizică, 2011. 

19. SAVESCU Iulian, Educaţie fizică şi sportivă şcolară - Culegere de exerciţii fizice. Metodologie pentru 

învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi profesional. Aius 2009. 

20. BARTA  A., DRAGOMIR, P., Educaţie fizică – manual pentru cls. a X, şcoli normale, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998. 

21. DRAGNEA  A.,Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Cartea Şcolii, Bucureşti 2000. 

22. DRAGNEA  A. şi colab., Educaţie fizică şi sport- Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti 2006. 

23. DRAGNEA A., MATE S., Teoria sportului, Edit. Fest., Bucuresti 2002. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Securitate națională 

Codul cursului în planul de studii: F.05.O.037.22 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: : 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 
infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Ştiinţe  umanistice şi 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Petru IARMALIUC, 

drd., asist. univ. 

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 

Disciplina „Securitatea națională”reprezintă un obiect de studiu furnizat studenţilor ciclului I 

(universitar), orientat spre însușirea și aprecierea contextului național de securitate, ansamblul 

instituțiilor și mecanismelor privind asigurarea și garantarea securității naționale, ținându-se cont de 

specificul formării profesonale a viitorilor ofițeri ai Armatei Naționale a Republicii Moldova. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- abilitatea de autoinstruire; 
- favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare; 
- dezvoltarea abilităţilor decizionale. 

Competenţe specifice: 

- importanţa şi necesitatea studierii disciplinei Securitatea națională; 

- noţiunile specifice de bază a disciplinei; 

- cunoaşterea conceptelor privind evoluţia teoriei şi practicii procesului de garantare a securităţii 

inaţionale; 

- spaţiul istoric, particularităţile dezvoltării istoriei fenomenului juridic pe segmentul militar în 

evoluţia fenomenului de securitate; 

- să identifice și să explice esența principiilor de bază ale securităţii naţionale; 

- să identifice factorii de risc în procesul de garantare a securităţii naţionale; 

- să cunoască sistemul instituțional al securității naţionale. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor putea: 

- structurarea unei descrieri a sistemului internațional de securitate; 

- selectarea şi analiza materialelor provenite din diferite surse; 

- analiza şi structurarea situaţiei juridico-militare în domeniul securităţii naţionale; 

- identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unei situaţii juridice concrete; 

- calificarea situaţiilor şi fenomenelor juridice prin prisma cunoştinţelor obţinute în cadrul disciplinei; 

- determinarea locului şi importanţei Forțelor Armate în contextul securității naționale. 
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La nivel de integrare studenţii vor putea: 
- atitudinea pozitivă şi responsabilă faţă de domeniul ştiinţific; 

- atitudinea pozitivă faţă de un mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice ; 

- respect pentru valorile culturale, morale şi civice; 

- valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice; 

- toleranţă, onestitate şi echilibru moral; 

- participarea la propria dezvoltare profesională; 
- utilizarea cunotințelor obținute în domeniul de specializare profesională. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea și însușirea materiei disciplineiSecuritatea naționalăeste necesară 

posedarea termenilor și cunoștinelor în materie de istorie și artă militară, teoria statului și 

dreptului,securitate internațională, drept internațional umanitar etc. 

Teme de bază: Conceptul de securitate și securitate națională: definire şi evoluţie;Fundamentele 

studiilor de securitate: Machiavelli, Hobbes, Clausewitz şi „dilema de securitate”, Huntington și 

Alexandr Dughin;Şcolile clasice privind securitatea națională: Realismul și neorealismul;Teorii 

concurente ale securităţii: Instituţionaliştii liberali și Liberalismul economic;Nouă abordare a studiilor de 

securitate: Barry Buzan;Structura dimensională a securității naționale; Educația și securitatea 

națională;Complexitatea dimensiunii politice a securităţii; Cadrul conceptual al securităţii economice; 

Securitatea societală şi securitatea socială; Conţinutul principiilor specifice securităţii militare; Structura 

riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale: cadrul teoretic;Riscuri şi ameninţări de natură 

economică;Riscuri și amenințări de natură politică;Riscuri și amenințări de natură ecologică;Probleme, 

vulnerabilități, amenințări și riscuri la adresa securității naționale a Republicii Moldova;Elaborarea și 

predictibilitatea politicii securității securității naționale a Republicii Moldova;Imperativele și 

deficiențele procesului de elaborare și adoptarea politicii securității securității naționale a Republicii 

Moldova ;Cadrul politico-juridic al securității naționale a Republicii Moldova;Contextul regional și 

internațional : referință obligaotrie a politicii securității naționale a Republicii Moldova;Instituțiile de 

stat insituite prin lege de a asigura securitatea națională;Mecanismele de garantare a securităţii 

Republicii Moldova; Mijloacele de garantare a securităţii Republicii Moldova: Locul și rolul Armatei 

Naţionale în procesul de garantare a securităţii Republicii Moldova;Monitorizarea, evaluarea, 

modificarea și completarea continuă a politicii sectorului de securitate și apărare;Perfecționarea și 

eficentizarea sectorului de securitate și apărare în Republica Moldova;Abordarea straegică a relațiilor cu 

partenerii de dezvoltare; Consolidarea intereselor naționale în rîndul populației;Promovarea politicilor de 

încurajare a militarilor pentru a spori integritatea organimsului militar. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii, brainstorming, dezbateri 

indiciduale și coelctive. 

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. Albu N. Influenţa factorului religios asupra securităţii naţionale. În: Revista Moldovenească de 

Drept Internațional și Relații Internaționale. Nr. 1, 2011; 

2. Alexandrescu G. Amenințări la adresa securității. București: Editura Universităţii Naţionale SN de 

Apărare, 2004; 

3. Balzacq TH. Qu’est-ce que la sécurité nationale. În: La revue internationale et stratégique, nr. 5, 

hiver, 2003-2004. http://www.iris-france.org/ (vizitat 09.11.2009); 

4. Bartholomees B. Guide to National Security Policy and Strategy. Ed. A II-a. Editura: U. S. Army 

War College, 2006; 

5. Bădălan E. Securitatea României: actualitate şi perspective. Bucureşti: Editura Militară, 2001; 

6. Bolma C. Securitatea ecologică pe glob. Abordarea geografică, economică și politică.SN-7 

Rezumatul tezei de doctorat. București, 2010; 

7. Buzan B. Popoare, statele şi teama. Editura: Cartier, Chişinău, 2000.; 

8. Buzan B., Jones Ch. A, LittleR. The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism (New 

Directions in World Politics). Columbia University Press, 1993; 

http://www.iris-france.org/
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9. Caron F. L’appréciation du risque militaire. www.stratisc.org, (vizitat: 05.08.2009); 

10. Chirtoacă N. Tranziţia spre democraţie şi reforma sectorului de securitate în Moldova. În: 

„Moldova pe calea democraţiei şi stabilităţii. Din spaţiul post-sovietic în lumea valorilor democratice”. 

Chişinău: Cartier, 2005, pp. 51-70; 

11. Conceptul reformei militare. Hotărîrea Parlamentului nr. 1315 din 26.07.2002. În: Monitorul 

Oficial nr. 117, art. nr. 975 din 15.08.2002; 

12. Concepţia de Securitate Naţională, LEGE Nr. 112 din 22.05.2008. În: Monitorul Oficial, Nr. 97-98 

din 03.06.2008; 

13. Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1995, 29 iunie, Nr. 35; 

14. Considerații asupra conceptului de „securitate ecologică”.

http://www.nhn.ro/articole- stiintifice/articol2.htm; 

15. Constantin E.-A. Securitatea economică și interesul național. În:Politici şi strategii în gestionarea 

conflictualităţii. Sesiune anuală de comunicări științifice: 20-21 noiembrie 2008. Bucureşti: Editura 

Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2008, pp. 89-98; 

16. Constituţia Republicii Moldova. Chişinău, 2006; 

17. Doctrina militară a Republicii Moldova, Legea Nr.482-XIII din 06.06.95. În:Monitorul Oficial al 

R.Moldova, nr.38-39/429 din 14.07.1995; 

18. Dolghin N., Sarcinschi A., Dinu M.-Ș.Riscuri și amenințări la adresa securității României. 

Actualitate și perspectivă. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2004; 

19. http://www.nato.int/docu/environment/html_fr/environment_01.html ; 

20. Eşanu C. Securitatea internaţională: abordări nalitice, extinderi conceptual. În: Studii Internaţionale: 

viziuni din Moldova. Publicaţie Periodică ştiinţifico-metodică, nr. 3(4), 2007, pp. 131-136; 

21. Flangan S. Challenges of the global century: Report of the Project on Globalization and National 

Security. Publisher: Supt. of Docs., U.S. G.P.O., 2001; 

22. Florea L. Globalizare şi securitate economică. Editura: Lumen, 2007; 

23.  Gorincioi R. Impactul politicii interne asupra politicii externe în Republica Moldova. În:Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. V. II, Seria „Ştiinţe socioumane”. Chişinău: USM, 

2002 , p.135-137; 

24. Hotărâri cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru 

anii 2007-2015din 30.03.2007. În : Monitorul Oficial, nr. 43-46, 2007; 
25. Irimia I. Aspecte ale insecurităţii naţionale. În: Buletinul A.I.S.M., nr. 4/2002; 

26. Juc V., Ungureanu V. Fundaentarea şi instituţionaliuarea securităţii naţionale a Republicii Moldova: 

aspect istoriografice şi teoretico-metodologice. În: Revista Militară. Studii de securitate şi apărare. 

Publicaţie ştiinţifică a Academiei Militareal Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”,Nr. 1 (3) 

/2010,pp. 14-33; 

27. Legea cu privire la apărarea naţională, Nr.345-XV din 25.07.2003. În: Monitorul Oficial al 

R.Moldova nr.200-203/775 din 19.09.2003; 

28. Legea privind organele securităţii statului , Nr. 619 din 31.10.1995. În: Monitorul Oficial Nr. 10 din 

13.02.1997 (1998-2005 -11 modificări; 

29. Legea securităţii statului, Nr. 618-XIII din 31.10.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

nr. 10-11/117 din 13.02.1997; 

30. Lippman W. A Wolfers, Discord and Collaboration. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 

1962; 

31. Manafu A. Securitatea naţională şi războaiele economice. În: Gândirea Militară Românească, nr. 2, 

1998, pp. 4-9; 

32. Marcova E. Economia tenebră şi impactul ei asupra securităţii economice a statului (în baza 

materialelor din Republica Moldova). Autoreferatul tezei de doctor (08.00.05). Chişinău, 2000; 

33. Munteanu I. Conceptul de securitate şi semnificaţiile sale politice. În: Moldova pe calea democraţiei 

şi stabilităţii. Din spaţiul post-sovietic în lumea valorilor democratice. Chişinău: Cartier, 2005, pp. 

15-50; 

http://www.stratisc.org/
http://www.stratisc.org/
http://www.nhn.ro/articole-
http://www.nato.int/docu/environment/html_fr/environment_01.html
http://www.nato.int/docu/environment/html_fr/environment_01.html
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34. Pîntea I. Consiliul Suprem de Securitatea şi guvernarea democratică . În: Consiliul Securităţii 

Naţionale în procesul de luare a deciziilor. Analiză comparată: Republica Moldova, România şi 

Ucraina. IPP, Ed. Cartier, 2006, pp. 7-16; 

35. Pîntea I. Identificarea pericolelor existente şi probabile pentru interesele naţionale de bază ale 

Moldovei. În: Securitatea şi apărarea naţională a Republicii Moldova. ARC: Chişinău, 2002, pp. 41-

83; 

36. Politica de Securitate Naţională. Volum coordonat de Ghica L. A., Zulean M. Iaşi: Polirom, 2007; 

37. Politica externă a Republicii Moldova: aspecte ale securităţii şi colaborării regionale. Materiale ale 

Simpozionului ştiinţific internaţional tradiţional, 16-17 octombrie 1997. „PERSPECTIVA”. 

Chişinău, 1998. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Exploatarea tehnicii militare 2 

Codul cursului în planul de studii: F.05.O.038.14  

 Nivelul calificării ISCED: 6 
 Domeniul de formare profesională: : 1031 Ştiinţe        
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de 

armament şi tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs: colonel (r) asistent   

universitar Vasile Galațan. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi  

Forma de 

evaluare 

 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs practice laborator 

120 60 60 28 32 - Examen 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

         Disciplina „Exploatarea tehnicii militare 2” este destinat studenţilor ciclului I (universitar) din 

specialitatea „Conducerea subunităţilor de infanterie” . Unitatea de curs „Exploatarea tehnicii  militare 2” 

asigură însuşirea teoretică în complex de către studenţi a normelor de exploatare stabilite de documentaţia 

tehnică, de păstrare și de menţinere a tehnicii militare la un regim de funcţionare normal și contribuie la 

formarea deprinderilor practice în exploatarea tehnicii militare şi remedierea defecţiunilor eventuale ale 

tehnicii militare din dotare în lupta modernă de arme întrunite, precum şi obţinerea unui înalt nivel al gătinţei 

de luptă. 

7. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

trebuie  să  definească: 

 Volumul lucrărilor efectuate de specialiști la întreținerile tehnicii militare; 

  Succesiunea primirii tehnicii militare și îndeplinirea documentelor; 

 Exploatarea tehnicii militare în condiții deosebite; 

 Păstrarea tehnicii militare și activitățile desfășurate la organizarea și volumul lucrărilor la pregătirea 

autovehiculelor pentru păstrare; 

 Principalele dispoziții a gătinței de luptă a armamentului și tehnicii militare și factorii ce 

influențează la gătința de luptă;  

 Regurile de transportare a efectivului și bunurilor materiale;  

 Modul de planificare și organizare a zilei de parc și gospodărie; 

 Normele de consum a motoresurselor și carburanților - lubrifianților la tehnica militară; 

 Măsurile principale în vederea preîntîmpinării accidentelor rutiere. 

 

8. La nivel de aplicare: 

să  aplice: 

 Organizarea şi întreţinerea tehnică în cadrul plutonului şi companiei şi să dirijeze cu acţiunile 

conducătorilor auto şi mecanicilor - conducători în luptă; 

 Organizarea şi remedierea tehnicii în condiţii deosebite şi izolate; 

 Să folosească cu iscusinţă şi eficacitate posibilităţile tehnicii de luptă din dotare, să pună la timp şi  

corect misiunile conducătorilor autovehiculelor pentru înlăturarea defecţiunilor; 

 Folosirea practică a mijloacele de întreţinere tehnică şi reparaţie, 
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și a mijloace tehnice de diagnosticare; 

 Organizarea şi asigurarea subunităţii în luptă cu piese de schimb; 

 Organizarea procesului de demontare şi montare a agregatelor şi pieselor de către conducătorii 

auto şi mecanicii - conducători pe câmpul de luptă;  

 Îndeplini normativelor tehnice prevăzute în documentaţia tehnică normativă; 

 Asigurarea şi menţinerea subunității în capacitate înaltă în vederea luptei; 

 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu efectivul conducătorilor auto şi mecanicilor – 

conducători din subordine; 

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu conducătorii autovehiculelor. 

Condiţii prerechizit obiectivul principal al disciplinei „Exploatarea tehnicii militare 2” -  formarea la 

fiecare student deprinderi practice, capacităţilor şi calităţilor pentru organizarea, menţinerea în stare 

permanentă de luptă a tehnicii din dotare, remedierea defecţiunilor la tehnică, exploatarea corectă şi 

asigurarea cu piese de schimb, scule şi accesorii pentru tehnica militară în luptă modernă de arme întrunite. 

Teme de bază: Primirea tehnicii la primirea funcției. Exploatarea și întreținerea tehnică a bateriilor de 

acumulatoare. Ziua de parc și gospodărie. 

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

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: 

5. Ordinul Ministrului apărării al Republicii Moldova nr. 66 din 17.04.2001; 

6.  Ordinul Ministrului apărării al Republicii Moldova nr. 78 din 16.04.2002; 

7.  Ordinul Ministrului apărării al Republicii Moldova nr. 158 din 19.07.2002. 

8. Gheorghe Bobescu, ş.a. „Motoare pentru automobile şi tractoare” Volumul I, II, III,  

Chişinău 1998. 

5.   Gheorghe Tocaiuc „Echipamentul electric al automobilelor”, Bucureşti 1982. 

6.   Mihai Stratulat, Vlad Vlasie „Automobilul pe înţelesul tuturor”, Bucureşti 1991. 

7.   Oleg Frunze „Motoare cu ardere internă pentru automobile”, Chişinău 2004. 

8.   Regulamentul Asigurării tehnicii blindate, automobile şi tractoare. Bucureşti 1987; 

9.   Manual „Combustibilul şi lubrifianţii”, Chişinău 1997; 

10. Combustibil, lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile, Bucureşti, 1983; 

11. Г.И. Котлов „Exploatarea tehnicii militare” Moscova 1978; 

12. М.О. Соловьев „Организация эксплуатации вооружения и техники танковых и мотострелковых 

войск” Moscova 1981. 

13. Manual „Întreţinerea tehnică, reparaţie şi păstrarea mijloacelor de transport auto” Kiev 1991; 

14. Regulamentul Asigurării tehnicii blindate, automobile şi tractoare. Bucureşti 1987; 

15. N. Я. Govoruscenco „Diagnosticarea automobilelor”. Moscova, 1970; 

16. Organizarea întreţinerii tehnice a tehnicii auto în unitatea militară. Elaborare metodică. Moscova,    

Voenizdat 1975; 

21. Instrucţiunea cu privire la serviciul auto în Forţele Armate. Moscova Voenizdat 1964; 

22. И. Я. Райков, Г. Н. Рытвинский „Конструкция автомобильных и тракторных двигателей”,  

Москва -1986.  

23. Manualul „Автомобили КамАЗ”, Москва 1981. 

24. П. М. Белов, В. Р. Курячко „Двигатели армейских машин”, Москва 1971.. 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Limba străină 5 (engleză)  

Codul cursului în planul de studii: G. 05.O.039.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: : 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 
infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Științe  umanistice și 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Lidia SCURTU, 

asistent universitar. Rodica MOȘNEGUȚU, lector 

universitar. 
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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 V întruneşte toate necesităţile lingvistice a unui student militar : ei 

vor avea nevoie să explice problema, să-şi expună sugestiile, şi corect să se adreseze superiorilor şi 

subordonaţilor ; de asemenea ei vor achiziţiona abilităţile necesare de comunicare pentru a fi capabili să 

asiste la seminare , să folosească radioul, să se orienteze pe hartă, să asiste la întruniri importante. 

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; 

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

- sa caracterizeze armate și tehnicii militare de circulație națională şi 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; 

- 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 al Marii Britanii, al Statelor 

Unite ale Americii si al Moldovei; 

Competențe specifice: 

- să vorbească despre activități sportive; 

- să explice un antrenament sportiv; 

- să exprime planuri pe viitor; 

- să caracterizeze pe cineva; 

- să vorbească despre odaile unei case sau apartament; 

- sa vorbeasca despre utilitatea obiectelor si la ce ele folosesc; 

- sa compare obiecte, fiinte, stari ori actiuni; 

- să vorbeasca despre activitatile zilnice; 

- să inchirieze o casa sau un apartament; 

- să ofere instructiuni pentru a se orienta in spatiu; 

- să caracterizeze un loc; 

- să ceară informații; 

- să explice misiunile patrularii; 

- sa vorbeasca despre ajutorul umanitar si convoiurile militare; 

- să exprime aprecieri; 

- să exprime posibilitatea sau capacitatea de a face ceva; 

- să exprime ipoteze. 

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 
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diverse perspective. 

- Sa vorbeasca despre utilitatea obiectelor si functiilor lor; 

- să cunoască vocabularul ce ține de sporturi și antrenamentele sportive; 

- sa poata oferi explicatii in privinta utilizarii telefonului; 

- să cunoască vocabularul cu privire la tehnologiile si tehnica militara; 

- să cunoască vocabularul ce ține de viata la o baza militara; 

- Sa cunoasca regulamentul de efectuare a patrularii; 

- Sa cunoasca importanta organizarii convoiurilor militare; 

- să potrivească corespunzător prepozițiile de loc; 

- să folosească interogativul; 

- să folosească trecutul regulat si neregulat; 

să cunoască locul adjectivelor; 
Condiții prerechizit: pentru studierea cursului Limba Engleza 5 este necesară o inițiere în studiul 
limbii engleze, nivelul A1 sau A2 conform cerințelor CECR si deoarece acest curs este creat de 
NATO, el include un standard militar internaţional STANAG 006. 

Teme de bază: This is our living room. I use a pan for cooking. I’m going to leave today. Go straight to 
the airport. I forgot to do my exercises. This book is hers. Dial the operator. Can you help me? He took a 
message. Tell him to see the manager. The life on base. Fit to fight. Convoy. Patrol. Rules of 
engagement. 

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 2, student text. Lackland 2003 

2. American Language Course nonintensive volume 2, homework text. Lackland 2003 

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

4. Campaign 2, English for the military, student’s book. Macmillan, 2004; 

5. Campaign, Dictionary of Military Terms, Macmillan 2004; 

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

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

8. Class Audio CD Break through, 2005; 

9. Campaign 1, Grammar practice, Louis Harrison. 

10. Campaign 1,2 Teacher’s book. 

11. Command English student’s book. Longman1994 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 
Denumirea cursului: Limba străină 5 (franceză)  

Codul cursului în planul de studii: G.05.O.039.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: : 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 
infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Științe  umanistice și 

limbi moderne 
Titular/Responsabil de curs: Olesea Nicolaescu, 
asistent universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual curs seminar laborator 

30 30 30 30 0 0 E 4 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

În ultimele decenii importanţa limbii franceze pentru militari este intr-o creştere continuă ca urmare 

a sporirii şi extinderii zonelor de conflict armat, a necesitaţii implicării forţelor de menţinere a păcii şi 

asistenţa umanitara sub supravegherea NATO sau UE. Din acest considerent limba franceza este una din 

limbile de cooperare între militarii de diferite naţiuni. 

Cursul include necesităţile lingvistice de bază a unui student militar: comunicarea orală cotidiană, 

exprimarea problemelor, expunerea sugestiilor, adresarea corectă către superiori si subordonaţi, 

achiziţionarea abilitaţilor necesare de comunicare pentru a fi capabili sa folosească radioul, să se 

orienteze pe hartă, să asiste la reuniuni si întruniri importante. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţele studenţilor militari la disciplina dată se definesc în termeni de cunoştinţe, capacităţi şi 

aptitudini. Studenţii vor dobândi deprinderile teoretice si practice necesare desfăşurării activităţilor 

specifice in limba franceza Scopul cursului: familiarizarea cu noţiunile lingvistice generale privind 

intelegerea si producerea orală și scrisă pe teme vizînd aspecte din viața cotidiană, însușirea 

terminologiei militare, formarea deprinderii de a citi literatura de specialitate, de a selecta informația 

necesară, de a interpretra și a formula în baza textului citit sau a scvenței audiate, propriile enunțuri. 
Obiectivele cursului 

La nivel de cunoastere: 

- să asimileze noțiunile ce țin de terminologia militară; 

- să înţeleagă ideile principale a unei discuţii sau prezentări legate de tematica profesiei sale; 

- să înţeleagă fraze familiale legate de necesităţile zilnice pentru supravieţuire; 

La nivel de aplicare: 

- să menţină conversaţii scurte prin întrebări si răspunsuri; 

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

- sa caracterizeze armate şi tehnici militare de circulaţie naţională şi internaţională din diverse 

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

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

La nivel de integrare 

- să fie motivați de studiul limbii şi a vocabularului specific domeniului militar; 

- să-și dezvolte abilităţi de-a interacţiona şi comunica in această limbă; 

- să acţioneze autonom şi creativ in diverse situaţii de viaţă; 

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

ansamblu asupra sistemului militar francez. 

Finalități de studii ale cursului 

În contextul evaluării curriculare, vor fi aplicate toate tipurile de evaluare: iniţială, formativă, curentă şi 

sumativă/finală. Evaluarea nivelului de cunoştinţe, acumulate de studenţi în cadrul cursului, a gradului 

de accesibilitate şi actualitate a conţinutului cursului, se va face în două etape: evaluarea curentă (la 

sfârşitul fiecărei teme în cadrul seminarelor) şi evaluarea finală (la sfârşitul semestrului). 

Condiţii prerechizit: nu sunt 

Teme de bază: Unité 1. Une situation conflictuelle. Une mission importante. Les missions d’une 

section. Des derniers préparatifs. Le repas du guerrier. Opération réussie! L’art du camouflage. 

Médias.com. Débat média. Unité. 2. Le maintien de la paix. Opération maintien de la paix. L’ONU en 

bref! Mines et déminage. La convention d’Ottawa. L’aide aux populations. Pays et leurs fiches 

techniques. Quartier libre : A vos souhaits! 

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

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. 
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Bibliografie selectivă: 

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

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

3. Communication progressive du français. Editions Clé international 2004 

4. Grammaire progressive du français. Editions Clé international 2001 

5. Vocabulaire progressif du français. Editions Clé international 2003 

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

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

8. www.rfi.fr / langue française 

9. www.rts.ch /géopolitis 

10. www.wikipedia.org 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 
Denumirea cursului: Leadership şi etică profesională 
Codul cursului în planul de studii: G.05.O.040.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: : 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 
de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Ştiinţe  umanistice şi 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: VASILACHI  Ludmila, 

asist.univ. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

120 60 60 28 32 - E 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de Leadership şi etica profesională constituie disciplina care va familiariza studenţii cu 

conceptele- cheie fundamentale pentru analiza, înţelegerea contextului de activitate şi formarea unor 

deprinderi referitoare la elementele de bază ale leadership-ului. 

La baza exercitării profesiei de militar stau nu numai actele normative care o organizează, care 

consacră statutul juridic al celor care o exercită, ci şi anumite norme morale ce cuprind îndatoririle şi 

principiile de natură morală care dau identitate profesiei de militar a căror semnificaţie deosebită trebuie 

apărată, astfel, dacă cei care o exercită renunţă la ele, profesia se erodează în ansamblul ei. 

Disciplina dată le va oferi studenţilor Academiei Militare posibilitatea de a însuşi cunoştinţe privind 

liderismul, eticheta comportării în societate şi la serviciu, le va dezvolta abilităţile de analiză a 

exemplelor ce vor contribui la realizarea misiunilor profesionale. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- definirea conceptelor de bază şi elementelor - cheie în procesul studierii Leadership-ului şi 

eticii profesionale; 
- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor cu referire la leadership şi etica profesională; 

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

- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice. 

Competenţe specifice: 

- identificarea obiectivelor şi conţinutului liderismului în armată; 

- analiza necesităţii activităţii liderului în procesul de executare a misiunilor; 

- determinarea diferenţelor dintre “sarcinile” conducătorului militar ca “lider” şi ca “manager”, 

- identificarea şi dezvoltarea calităţilor necesare unei lider militar eficient. 

- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a noţiunilor şi teoriilor din studiul disciplinei; 
- manifestarea interesului faţă de domeniul leadership-ului ca stiinţă. 

http://www/
http://www.rfi.fr/
http://www.rts.ch/
http://www.wikipedia.org/
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Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare: 

- să identifice particularităţile aplicării leadership-ului în timp şi spaţiu; 

- să poată explica esenţa particularităţilor stilurilor de leadership în armată; 

- să aplice metode, modele şi tehnici de leadership; 

- să explice şi să interpreteze unele concepte , procese şi fenomene a principalelor teorii ale eticii; 

- să stabilească corelaţia dintre conţinuturile teoretice şi practice specifice disciplinei; 

- să valideze opinii şi idei prin argumentare; 
- să analizeze cerinţele codului etic; 

La nivel de integrare: 

- să aprecieze importanţa manifestării liderismului în domeniul militar; 

- să propună iniţiative novatoare în ce priveşte activitatea liderilor în practica activităţii în organizaţiile 

militare; 

- să poată lua decizii optime în situaţii contradictorii; 

- să-şi asume responsabilităţi faţă de urmările aplicării greşite a cunoştinţelor privind leadership-ul în 

cadrul grupului militar; 

- să argumenteze importanţa competenţelor comunicative necesare ofiţerilor, în acord cu deontologia 

profesională; 
- să valorifice informaţiile obţinute prin studierea noţiunilor fundamentale în elaborarea prezentărilor cu 
rol de formare a capacităţilor de analiză, sinteză, aplicare, expunere publică. 

Teme de bază: Obiectul, funcţiile şi categoriile eticii. Deontologia militară şi etica profesională 

Conduita civilizată a cadrelor militare în societate . Relaţiile gender în domeniul militar. Leadership-ul 

ca ştiinţă şi artă. Corelaţia lider- manager. Teorii ale leadership-ului. Puterea în activitatea profesională 

a liderului 

militar. Leadership-ul şi procesul decizional. 

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

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. Anghel,C. Eticheta noastră cea de toate zilele, Editura militară, Bucureşti, 1991. 

2. Arădăvoaice Gh., Comandantul şi arta de a conduce. Editura Sylvi, Bucureşti, 2000. 
3. Arădăvoaice Gh., Liderul militar. Editura Militară, Bucureşti, 2011. 
4. Baldrige, L. Codul manierelor în afaceri, Copyright, 1997. 

5. Burloiu, P. Managementul Resurselor Umane, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001. 

6. Capcelea, V. Etica şi conduita umană, Editura ARC, 2010. 

7. Ciuruşniuc, Gr. Perfecţionarea capacităţii de conducere a comandamentelor, Editura Militară, 

Bucureşti, 1987. 

8. Constantin ,T., Constantin,  A. Managementul resurselor umane: ghid practic şi instrumente, 

Editura Institutul European, Iaşi, 2002. 

9. Cozma, C. Elemente de etică şi de ontologie, Iaşi, 1997. 

10. Dicţionar de etică, Editura Cartea Moldovenească, Chişinău 1981. 

11. Grigoraş, G. Cum ne comportăm, Editura militară, Bucureşti, 1991. 

12. Iacob, D. Managementul organizaţiilor, Bucureşti, 2000. 

13. Marinescu, A. Codul bunelor maniere astăzi, Bucureşti, 2002. 

14. Maxwel, J. Totul despre lideri, atitudine, echipă, relaţii, Amaltea, 2003. 

15. Mihalcea,  R., Androniceanu,  A. Management: fundamente, interferenţe, studii de caz, soluţii, 

 Editura Economică, Bucureşti, 2000. 

16. Moştoflei C., Duţu P., Liderul militar în Romania, Editura Universităţii Naionale de Apărare 

“Carol I”, Bucureşti, 2007. 

17. Duţu, P. Leadership şi management în atmată. 2008. Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de 

Apărare „Carol I”. 
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18. Năstase, M., Lider, leadership şi organizaţia bazată pe cunoştinţe, Editura ASE, Bucureşti, 2007. 

19. Nour, A. Probleme de bază ale conducerii politico-militare, Editura A.Î.S.M., Bucureşti, 1993. 

20. Puşcaşu, P. Probleme actuale ale managementului resurselor umane în armată, Editura Academiei 

Tehnice Militare, Bucureşti, 2003. 

21. Radu, E. Conducerea resurselor umane, Editura Expert, Bucureşti, 1991. 

22. Sabath, A . Codul bunelor maniere în afaceri, Bucureşti, 2005. 

23. Savater, F. Curajul de a educa, Chişinău, 1997. 

24. Stephen, R. Etica liderului eficient, Editura Alfa, Bucureşti 2001. 

25. Valci, G. Bunele maniere în Europa, Corint, 2007. 

26. Vidam, T. Introducere în filozofia moralei, Cluj, 1994. 

27. Bennis Warren & Nanus Burt, Liderii, Editura Business Tech International, Bucureşti, 2000. 

 Williams, D., Leadership real, Editura Codecs, Bucuresti, 2006 
29. DuBrin A.J., Leadership. Research Findings Practice, and Skills, Houghton Mifflin, 1985. 
30. Vroom V.H. (coord.), Management and Motivation. Select Readings, Second Edition, Penguin 

Books, 1992. 

31. Kotter J., „The Leadership Factor”, The Free Press, New York, 1998. 

32. Richard A. Gabriel., The Warrior Way – A Treatise on Military Ethics, Issued by Canadian 

Defence Academy, 2007. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Elemente de artă militară 5 

Codul cursului în planul de studii: S.05.O.141.11 
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUŢĂ, 

conferenţiar universitar, Alexandru TANASIEV, 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 

240 120 120 10 18 92 E 8 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Modulul Elemente de artă militară 5 este predestinat studenţilor cilului I (licenţă)  şi urmăreşte formarea 

şi dezvoltarea competenţei profesionale de specialist militar şi luptător. În cadrul disciplinei Elemente de 

artă militară se studiază tactica ca parte componentă a artei militare al cărei obiect îl constituie studiul 

acţiunilor de luptă desfăşurare în spaţiul terestru, aerian şi maritim de către M.U. tactice şi de către unităţi şi 

subunităţi. Domeniul tacticiii cuprinde tactica generală care studiază şi elaborează principiile, formele şi 

procedeele luptei armelor întrunite. Tactica generală orientează acţiunile tactice ale tuturor celorlalte arme 

(tancuri, artilerie, geniu, N.B.C., transmisiuni). Pregătirea tactică contribuie la educarea şi instruirea în 

complex a studenţilor, la cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor, sintagmelor şi principiilor 

specifice artei militare. Formarea gândirii algoritmice privind analiza acţiunilor militare şi deprinderilor 

practice în conducerea cu subunităţile în lupta modernă de arme întrunite, precum şi obţinerea unui înalt 

nivel al pregătirii de luptă. Pregătirea tactică se desfăşoară conform cerinţelor, ordinului ministrului apărării 

al Republicii Moldova, indicaţiilor organizator-metodice, manualelor de luptă, instrucţiunilor, cursului de 

trageri şi curriculumului prezent. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- bazele de luptă modernă de arme întrunite; 

- organizarea şi conducerea cu acţiunile de luptă a grupei, plutonului; 

- structura organizatorică, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de infanterie, forţelor şi mijloacelor primite 

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

- înzestrarea şi efectivul companiei de infanterie (de tancuri) din armatele străine; 

- planificarea, organizarea şi conducerea cu acţiunile plutonului în lupta de apărare; 
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- sprijinul de luptă a plutonului de infanterie în lupta de apărare. 

Competenţe specifice: 
- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu; 

- cunoaşterea elementelor şi obligaţiunilor de acţiune a comandantuluid de pluton; 

- dezvoltarea capacităţii de comandant, iniţierea rolului de comandant în luptă; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 

- argumentarea importanţei cunoaşterii materialului iniţial în vederea căpătării cunoştinţelor ulterioare pentru 

conducerea trupelor de infanterie; 

- dezvoltarea capacităţii de planificare, organizare şi comandă; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi practice în cîmp şi documental; 

- diseminarea informaţiei şi a cunoştinţelor dobândite intru obţinerii succesului în luptă. 

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

- planifica, organiza şi conduce lupta cu plutonul în lupta de apărare; 

- planifica sprijinul de luptă a plutonului de infanterie în apărare; 

- acţiona în condiţii de folosire de către inamic a A.D.M. N.B.C. şi mijloacelor incendiare, să ia masuri 

pentru refacerea capacităţii de luptă; 

- menţine plutonul de infanterie în capacitate permanentă de luptă; 

- organiza legătura în subunităţi şi de a lucra practic cu mijloacele de transmisiuni. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să poată utiliza cunoştinţele acumulate la orele de Elemente de artă militară în procesul studierii altor 

disciplini. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Elemente de artă militară 2 este necesară cunoaşterea 

cursului Elemente de artă militară 1, Elemente de artă militară 2, Elemente de artă militară 3, Elemente de 

artă militară 4. 

Teme de bază: Plutonul de infanterie în lupta de ofensivă. Plutonul de infanterie în lupta de ofensivă. 

Plutonul de infanterie în lupta de ofensivă. 

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 de luptă a trupelor de uscat. (Partea a III grupă, pluton), Chişinău 2006; 

2. Atlasul semnelor convenţionale Ediţia 2-a, Chişinău 2014; 

3. Manualul termenologiei militare, Chişinău 2013; 

4. Scenariu tactic 200 imagini, Editura militară Bucureşti; 

5. 100 de problem tactice, Editură militară, Bucureşti 1992;  

6. Procedeele şi metodele de acţiuni a soldatului în luptă. Editura militară. 

7. Harta ofiţerilor. Editura militară 1985. 

8. Regulile de securitate în timpul aplicaţiilor şi instrucţiilor pregătirii de luptă. Editură militară 1988. 

9. “Tactica”. (Partea I pluton, grupă, tanc). Editură militară 1985. 

10. Plutonul de infanterie (tancuri) în luptă. Editură militară 1989. 

11. Pregătirea tactică a subunităţilor de tancuri şi infanterie. Merimschii. Editură militară 1987. 

12. Pregătirea ofiţerilor în rezervă a trupelor de uscat. Editură militară. 

13. Manual sergentului. Editură militară. 

14. Regulamentul de luptă a infanteriei şi vînătorilor de munte (Pluton, grupă, soldat) AN – 4. 

15. Regulamentul de luptă a infanteriei şi vînătorilor de munte. (Batalion, companie) AN - 3. 

16. Metodica organizării, pregătirii şi desfăşurării tragerilor de luptă cu grupa şi pluton de   

17. infanterie, vînători de munte, paraşutişti şi cercetare. Bucureşti 1981. 

18. Subunităţile armatelor străine. Editură militară 1975. 

19. Manualul de luptă al grupei de infanterie. Chişinău 2009. (Provizoriu) 
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20. Manualul de luptă al plutonului de infanterie. Chişinău 2009. (Provizoriu)  

21. Manualul de luptă al companiei de infanterie. Chişinău 2010; 

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

23. Plutonul infanterie motorizată în apărare (material didactic). Chişinău 2006. 

24. Metodica pregătirii şi desfăşurării şedinţelor tactice cu trageri de luptă cu grupa şi plutonul, aplicaţiilor 

tactice cu trageri de luptă cu compania. Chişinău 2002. 

 

Academia Militară a Forțelor Armate  

Facultatea Științemilitare 

Denumirea cursului: Sisteme de armament de infanterie 5 

Codul cursului în planul de studii: S.05.O.142.14 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională:1031 

Științe militare  

Specialitatea : 1031.1Conducerea subunităților 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de armament și 

tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs:doctor în științe militare, 

colonel (r) Octavian DACIN; asistent universitar locotenent-

colonel (r) Vasile IORGA 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar practice 

120 60 60 20 10 30 E 4 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţiiSisteme de armament de infanterie 5 este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) 

cu scopul pregătirii şi instruiriimilitarilor din specialitatea „Conducerea subunităților de infanterie” în 

cunoaşterea caracteristicilor tehnico-tactice, mânuirea, deservireaşi folosirea armamentului de infanterie din 

dotareaşi înzestrarea acestor subunităţi, însuşireanoţiunilor principale despre principiile de tragere, 

operaţiunile de bază în vederea deschiderii unui foc precis asupra obiectivelor atât ziua, cât şi pe timp de 

noapte.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În vastul complex de pregătire pentru luptă 

şedinţelecu trageri de luptă individualeşi cu subunităţile au fost, sunt şi rămân o formă de bază complexă de 

pregătire a subunităţilor mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate cu armamentul 

de infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează şi se analizează modul de îndeplinire 

a misiunilor de către militari şisubunităţi în cadrul acţiunilor tactice în situaţii de luptă în scopul nimicirii, 

neutralizării, sau avertizării inamicului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaştereşiînţelegere (competenţe cognitive): 

- caracteristicile tactico-tehnice; 

- construcţia armamentului şimuniţiilor; 

- principiile şi regulile de tragere; 

- operaţiunile de montare, demontare a armamentului din dotare şi remedierea incidentelor ce pot apare 

pe timpul tragerilor; 

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

din dotare; 

- noţiunile generale ale balisticii interioare şi exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  

- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament şi tehnică ale adversarului, 

pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 

- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 
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La nivel de aplicare (competenţe psihomotorii): 

„Să poată” pentru „a face” 

- pregăti armamentul şimuniţiile către tragere;  

- executa recunoaştereaţintelor prin observarea în teren şi determinarea distanţilor până la ele; 

- executa rapid şi eficient trageri din toate categoriile de armament individual şi colectiv pentru a 

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

ale adversarului; 

- desfăşuraacţiuni de luptă independent sau în cadrul subunităţii, pentru a face faţă cu eforturi minime în 

îndeplinirea misiunii de luptă şi eforturi îndelungate în diverse condiţii; 

- soluționa corect şi în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situaţiişi felul de armament pentru a 

da comenzi în deschiderea focului şi corectarea acestuia. 

Condiţii prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucţia tragerii, trebuie să fie dominată 

atât de importanţaşi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanşare a unor conflicte militare 

se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, contemporane de pregătire a 

trupelor corespunzător cerinţelor ducerii luptei, generate, în principal, de impactul cu nivelul tehnologic 

ridicat al mijloacelor moderne de luptă. 

Teme de bază: Cunoaşterea sistemelor de armament; Întreţinereaşi deservirea armamentului; Reguli de 

tragere; Conducerea cu focul subunităţilor; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri şi trageri de luptă. 

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

consultaţii. 

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

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

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

Bibliografie selectivă: 
1. „Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

2. „Instrucţiuni. Principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

3. Îndreptar pentru instrucţia de foc, Moscova – 1988; 

4. Regulamentul de tragere cu AI şi ML- 2000; 

5. Manualul penrtucunoaştereaşiinstrucţia AG-9M; 

6. Metodica instrucţiei de foc a unităţilor de infanterie motorizată; 

7. Îndreptar privind instrucţia focului. Chişinău  2000; 

8. Instrucţiune. Bazele tragerii din armamentul cu glonţ;  

9. TAB-71M; 

10. Наставлениепострелковомуделу 7,62 ммпулеметыКалашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), Moscova 

– 1986; 

11. Наставлениепострельбеизбоевоймашиныпехоты БМП-1, Москва - 1984; 

12. Наставлениепострелковомуделу 9мм ПистолетМакарова, Москва – 1986; 

13. Руководствопо  5,45мм АвтоматуКалашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н), Moscova – 

1984; 

14. Руководствопо  5,45мм ПулемётуКалашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н), Moscova 

– 1984; 

15. Руководствопо  5,45мм АвтоматуКалашниковаУкороченному ( АКС74УН2), Moscova – 1986; 

16. Руководствопостанковомугранатомёту СПГ-9М, Москва - 1974; 

17. Руководствопо 30мм Автоматическомугранатомётунастанке АГС-17„Пламя”, Москва - 1982; 

18. Руководствопо 12,7мм поПулемёту „Утёс”(НСВ-12,7), Москва - 1978; 

19. Руководствопо 12,7мм поПулемёту (ДШКМ-12,7), Москва - 1942; 

20. Руководствопо 14,5мм поКрупнокалиберномуПулемётуВладимирова (КПВ), Москва - 1957; 

21. Руководствопо 73мм гладкоствольномуорудию 2А28 „Гром”, Москва - 1977; 

22. Руководствопоночнымприцелом к стрелковомуоружию и ручнымгранатометам, Moscova – 1986; 

23. НаставлениепострелковомуделуОсновыстрельбыизстрелковогооружия , Moscova – 1970; 

24. БТР-70; 

25. БТР-80; 

26. БМД-1. 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 
Denumirea cursului: Managementul protecției  mediului 

 Codul cursului în planul de studii: U.05.O.043.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: : 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 
de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Științe  umanistice și 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: PLOP Larisa, dr., 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 

60 30 30 12 18 - E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Managementul protecției mediului este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu 

scopul familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi de formare a unor deprinderi şi atitudini 

referitoare la problemele ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile seminar, prin strategii interactive, 

studenții sunt puşi în situaţia de a observa, analiza, investiga, fenomene şi procese din mediu, concomitent 
cu formarea unui comportament responsabil, implicat, în relaţiile cu mediul înconjurător. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- să definească conceptele şi definiţiile de bază a elementelor de ecologie; 
- să defineasă noţiuni ecologice: populaţie, biotonul, biosfera, ecosistemul; 
- să definească noțiunea, structura și importanța managementului eecologic; 
- să definească noţiunea și structura de mediu ambiant; 
- să determine factorii ecologici biotici și abiotici şi acţiunea lor asupra mediului; 
- să determine componentele mediului ambiant, sursele de poluare și metodele de amelorare a acestora; 
- să cunoască reglementările legislative și cadul instituțional de mediu; 

- să cunoască atribuțiile și responsabilitățile în domeniul protecției mediului; 
- să cunoască problemele socio-ecologice ale lumii contemporane; 
- să definească noțiunea de dezvoltare durabil și direcțiile strategice ale ei. 

Competenţe specifice: 
- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a problemelor ecologice existente; 

- identificarea surselor de poluare și impactul lor asupra mediului și sănătății populație, precum și stabilirea 

direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul protecției mediului; 

cunoaşterea şi aplicarea metodelor de prevenire și diminuare a poluării componentelor structurale ale 
mediului; 

- dezvoltarea capacităţii de observare, generalizare şi analiză a stării mediului înconjurător, care ar permite 

implicarea în diverse acțiuni orientate spre protecția și dezvoltarea durabilă a mediului; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în desfășurarea unui managment adecvat al protecției mediului . 

Finalităţi de studii ale cursului 

 La nivel de aplicare studenţii vor: 
- investiga starea factorilor de mediu prin metode ştiinţifice (experiment, modelare, studiu de caz); 
- stabili sursele de poluare şi vor aprecia impactul acestora asupra stării sistemelor ecologice; 
- aprecia impactul activităţii umane asupra stării mediului. 
- manifesta un comportament etic, civic şi a unor deprinderi de ocrotire a naturii; 
- implicarea, alături de comunitate, în activităţi de voluntariat vizând protecţia mediului; 
- implicarea în proiecte cuprinzând măsuri de prevenire şi reducere a poluării, în campanii de 

colectare selectivă a deşeurilor şi refolosirea acestora. 
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La nivel de integrare studenţii vor: 
- să identifice componentele mediului; 
- să explice ecosistemul ca unitate funcţională fundamentală a biosferei; 
- să ierarhizeze factorii poluanţi după criterii diferite; 
- să identifice sursele de informare corectă în probleme de conservare şi protecţie a mediului; 
- să ofere soluţii practice pentru ameliorarea calităţii mediului ambient; 
- să conştientizeze impactul dezechilibrelor mediului asupra omului; 
- să prezinte analize comparative și descrierea unor situaţii concrete de poluare a componeentelor mediului; 
- să deferenţieză interacţiunea dintre natură şi societate, factorul determinant al dezvoltării în crearea 

formelor noi cu ajutorul mijloacelor biotehnologice şi a inginerici genetice. 

Condiţii prerechizit: nivelul calificării conform ISCED 6 

Teme de bază: Definiţii ale ecologiei. Evoluţia ecologiei ca ştiinţă. Obiectivele de studiu ale ecologiei. 

Noţiune de populaţie, biocenoza, biotop şi biogeocenoza. Ecosistemul: structură, funcţii, echilibru ecologic, 

nişa ecologică. Conţinutul şi importanţa managementului ecologic. Caracterul interdisciplinar şi integrator al 

managementului ecologic. Sistemul de Monitoring Ecologic Integrat în Republica Moldova.Structura şi 

organizarea monitoringului ecologic. Componentele structurale şi evoluţia biosferei. Biodiversitatea: 

definitie, importanta, protectie. Cauzele şi consecinţele dispariţiei speciilor. Conservarea naturii (rezervaţii 

ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, etc.). Cartea Roşie a Republicii Moldova. Elemente 

structurale de mediu ecologic. Factorii ecologici şi acţiunea lor asupra mediului în conjurător. Poluarea 

atmosferei şi sursele principale de poluare a aerului. Măsurile de combatere a poluării aerului atmosferic. 

Poluarea bazinelor de apă. Sursele de poluare. Măsurile de combatere a impurificării surselor de apă. 

Consumul raţional al apei (măsurile şi consecinţele folosirii neraţionale a apei). Noţiuni generale privind 

epurarea apelor uzate. Starea şi factorii de degradare a solului. Influienţa factorului antropic asupra 

degradării solurilor. Noţiuni de bază şi clasificarea deşeurilor. Ierarhia managementului deşeurilor. Elemente 

strategice de planificare a managementului deşeurilor. Sisteme de colectare şi transportare a deşeurilor. 

Recuperarea fracţiilor utile prin colectarea selectivă. Metode şi tehnologii de compostare, incinerare și 

depozitare a deşeurilor. Cadru legislativ şi instituţional de mediu în Republica Moldova. Atribuţii şi 

responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului. Mecanismul economic al protecţiei mediului. Organizaţii 

mondiale pentru asigurarea protecţiei mediului. Relaţiile internaţionale în domeniul protecţiei mediului. 

Problemele actuale de sociologie şi ecologie generală. Dezvoltarea durabilă socio-economică. 

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

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. V. Aşevschi, T. Dudnicenco, D. Raşcovan, Ecologie şi Protecţia Mediului cu elemente de lucrări 

practice în laborator şi pe tiren. Suport didactic, Chişinău, 1997 
2. E.Olaru, D. Olaru, Iu. Olaru. Protecţia mediului ambiant. Ciclu de prelegeri. U.T.M. 2000. 6,5 coli tip. 
3. E. Olaru şi alţii. Practicum la Protecţia mediului ambiant. U.T.M. 2000. 2,0 coli tip. 

4. V. Prodea. Apa… sursa inepuizabilă?. Bc. 1991. 
5. M. Negulescu şi a. Protecţia mediului înconjurător. Bucureşti, ET, 1995. 
6. L. Preti. Planeta Terra în pericol. Bc. ET. 1991. 
7. Ionescu, Cicerone, Cum să construim şi implementăm un sistem de management de mediu în 

conformitate cu ISO 14001, Editura Economică, Bucureşti, 2000. 
8. Negrei, C. Costel, Instrumente şi metode în managementul mediului, Editura Economică, Bucureşti, 1999. 
9. Olaru Marieta, Implementarea unui sistem de management de mediu, potrivit standardului ISO 14001 

în relaţie cu standardele ISO 9000, în Orientări actuale în managementul calităţii, vol.1, Editura ASE, 

Bucureşti, 1998. 
10. Petrescu Ion, Managementul mediului, Editura Expert, Bucuresti 2005. 
11. Rojanschi Vladimir, Bran Florina, Politici şi strategii de mediu, Editura Economică, Bucureşti, 2002. 
12. Банников А.К. и др. Охрана природы. М:. 1985. 
13. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. М:. ВШ. 1986. 
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Academia Militară A Forțelor Armate 

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: : 1031 Ştiinţe 

militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

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 

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; 
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- 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. 

Finalități de studii ale cursului 

La nivel de cunoaștere studenții vor: 

- determina obiectul de studiu al disciplinei Sisteme politice și doctrine politico-militare; 

- defini conceptele-cheie din cadrul disciplinei; 

- elucida concepțiile fundamentale ale disciplinei; 

- identifica unele metode de cercetare a doctrinelor politico-militare; 

- descrie și analiza narativele operante ale diferitor doctrine politico-militare. 

 La nivel de aplicare studenții vor: 

- identifica particularitățile aplicării cunoștințelor în domeniul analizei câmpurilor sistemelor și doctrinelor 

politico-militare; 

- clasifica doctrinele politico-militare; 

- compara conținutul diferitor doctrine politico-militare; 

- explica particularitățile specifice ale sistemelor politice; 

- aplica metode eficiente de studiere a sistemului politic și a doctrinelor politico-militare contemporane. 

La nivel de integrare studenții vor: 

- aprecia importanța sistemului politic; 

- evalua ponderea doctrinelor politico-militare; 

- stabili corelația funcțională dintre sistem politic și doctrină politico-militară și alte discipline; 

- aprecia locul și rolul doctrinelor politico-militare în politica externă a statelor; 

- propune modele de modernizare a cercetării sistemelor politice și a doctrinelor politico-militare; 

- oferi soluții optime de rezolvare a situațiilor contradictorii; 

- elabora strategii de analiză a doctrinelor politico-militare; 

- recomanda măsuri concrete de îmbunătățire a doctrinei militare a Republicii Moldova. 

Condiții prerechizit: pentru studierea cursului Doctrine politico-militare sunt necesare cunoștințe 

obligatorii din Istoria Modernă și Contemporană și interes pentru Istoria diplomației, Sisteme internaționale, 

Geopolitica, Conflicte internaționale, Politica externă a marilor puteri, Istoria gândirii social-politice, 

Sinergetica Relațiilor Internaționale. 

Teme de bază: Obiectul de studiu al disciplinei Doctrine politico-militare. Caracteristici generale ale 

sistemelor politico-militare și doctrinelor politico-militare. Abordări teoretico-conceptuale ale sintagmelor 

„sistem politic” și „doctrină politico-militară”. Implicații conjuncturale, juridice și interdisciplinare în 

operaționalizarea conceptului „doctrină politico-militară”. Surse și metamodele doctrinare în apariția 

doctrinelor politico-militare contemporane. Cadrul internațional și premisele creării „Triplei Alianțe și 

„Antantei”. principalul cadru internațional al Triplei Alianțe și a Antantei. Tipologia sistemelor politico-

militare. Caracteristicile esențiale ale principalelor sisteme politico-militare: liberal-democratice și 

autoritare/totalitare. Actorii mediului geopolitic global sau regional și poziția acestora. Principiile-cheie ale 

celor mai cu pondere doctrine politico-militare din perioada războiului rece. Obiectivele doctrinelor politico-

militare și sistemele de referință ale actorilor majori ai scenei politice globale și regionale (europene/asiatice) 

din perioada postrăzboi rece. Doctrina militară a Republicii Moldova: între inadvertențe și necesitate de 

actualizare. 

Strategii de predare-învățare: prelegeri, seminare, 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 obligatorie: 
1. BRZEZINSKI, Zbigniew. Marea tablă de șah. Supremația americană și imperativele sale geostrategice. 

București: Univers Enciclopedic, 2000. 238 p. 
2. BUZAN, Barry. Little Richard. Sistemele internaționale în istoria lumii. Iași: Polirom, 2009. 472 p. 
3. BUZAN, Barry. Popoarele, statele și frica. O agendă pentru studii de securitate internațională în epoca 

de după Război Rece. Chișinău: Cartier, 2014, 404 p. 
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4. CIOBANU V. Unele aspecte ale creării armatei naționale a Republicii Moldova (1989-1992). În: 
Administrație Publică, 2006, nr. 3, pp. 107-120.  

5. COSMA, Mircea, RAȚIU, Aurelian. Sisteme și doctrine politico-militare. Sibiu: Editura Academiei 
Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2007. 346 p. 

6. Doctrina Militară a Republicii Moldova. (Hotărîre Nr. 482 din  06.06.1995 privind Doctrina militară a 
Republicii Moldova). În: Monitorul Oficial Nr. 038 din 14.07.1995, în vigoare din 14.07.1995. 

7. EVANS, Graham, NEWNHAM Jeffrey. Dicționar de Relații Internaționale. București: Universal Dalsi, 
2001. 600 p. 

8. FRIGOIU, Nicolae. Politologie și doctrine politice. București: 2001. 
9. FRUNZETI, T., BUȘE, D. Relații Internaționale. București: Editura Universității Naționale de Apărare 

„Carol I”, 2011. 239 p. 
10. HARRISON, Ewan. Sistemul internațional după Războiul rece. București: Institutul European, 2010. 

209 p. 
11. IRIMIA, I., ION, E., CHIRIAC M.-D. Curs de doctrine politico-militare.  Partea a V-a. Sisteme 

politico-miltare. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2004. 146 p. 
12. IRIMIA, I., ION, E., CHIRIAC M.-D. Curs de doctrine politico-militare.  Partea a VI-a. Securitate 

națională și euroatlantică. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2004. 
13. Legea Nr. 966 din  17.03.1992 cu privire la Forțele Armate. În: Monitorul Oficial Nr. 3 din 01.04.1992. 
14. Legea Nr. 162 din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor. În: Monitorul Oficial Nr. 129-130 din 

30.09.2005. 
15. Legea Republicii Moldova cu privire la apărarea națională Nr.345-XV din 25.07.2003. În: Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr.200-203/775 din 19.09.2003. 
16. MIROIU, Andrei, UNGUREANU, Radu-Sebastian (coord). Manual de Relații Internaționale. Iași: 

Polirom, 2006. 350 p. 
17. OZUHU, Mihail Vasile. Doctrine politice contemporane. București: Universitatea Spiru Haret, 2005.  
18. WALT, Stephen M. Originile alianțelor. Iași: Institutul European, 2008. 408 p. 
19. WALTZ, Kenneth N. Teoria politicii internaționale. Iași: Polirom, 2006. 325 p. 
 

Bibliografie suplimentară: 

1. AKIMOTO, Daisuke. The Abe Doctrine: Japan’s Proactive Pacifism and Security Strategy. Palgrave 

Macmillan, 2018. 256 p. 

2. BLANK, Stephen J. Russian Military Politics and Russia's 2010 Defense Doctrine. CreateSpace, Year: 

2011. 196 p. 

3. BUCKLEY Mary, SINGH, Robert. The Bush Doctrine and the war on Terrorisn: Global Reactions, 

Global Consequences. New York: Routledge, 2006. 241 p. 

4. BULL, Hedley. Societatea anarhică: Un studiu asupra ordinii în politica mondială. Chișinău: Știința, 

1998. 318 p. 

5. BULTMANN, Daniel. The Powell Doctrine and US Foreign Policy. Ashgate Publishing, Year: 2015. 

226p. 

6. Carta Albă a Apărării. București. 2017. 

7. CHAPMAN, Albert T. Military Doctrine: A Reference Handbook. Santa-Barbara: ABC-Clio, 2009. 232 

p. 

8. CHAUPRADE, Aymeric. Thual Francois. Dicționar de geopolitică: state, concepte, autori. București: 

Corint, 2003. 532 p. 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 
Denumirea cursului: Securitatea internațională 

Codul cursului în planul de studii: U.05.A.O45.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: : 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 
infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Ştiinţe  umanistice şi 

limbi moderne 

Titular/Responsabil de curs: Petru IARMALIUC,  

dr., asist. univ. 

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 

Disciplina „Securitatea internațională” reprezintă un obiect de studiu furnizat studenţilor ciclului I 

(universitar), orientat spre însușirea și aprecierea contextului internațional de securitate, ansamblul 

instituțiilor și mecanismelor privind asigurarea și garantarea securității internaționale, ținându-se cont 

de specificul formării profesonale a viitorilor ofițeri ai Armatei Naționale a Republicii Moldova. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- abilitatea de autoinstruire; 
- favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare; 
- dezvoltarea abilităţilor decizionale. 

Competenţe specifice: 

- importanţa şi necesitatea studierii disciplinei Securitatea internațională; 

- noţiunile specifice de bază a disciplinei; 

- cunoaşterea conceptelor privind evoluţia teoriei şi practicii procesului de garantare a securităţii 

internaţionale; 

- spaţiul istoric, particularităţile dezvoltării istoriei fenomenului juridic pe segmentul militar în 

evoluţia fenomenului de securitate; 

- să identifice și să explice esența principiilor de bază ale securităţii internaţionale; 

- să identifice factorii de risc în procesul de garantare a securităţii internaţionale; 

- să cunoască sistemul instituțional al securității internaţionale. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor putea: 

- structurarea unei descrieri a sistemului internațional de securitate; 

- selectarea şi analiza materialelor provenite din diferite surse; 

- analiza şi structurarea situaţiei juridico-militare în domeniul securităţii internaţionale; 

- identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unei situaţii juridice concrete; 

- calificarea situaţiilor şi fenomenelor juridice prin prisma cunoştinţelor obţinute în cadrul 

disciplinei; 

- determinarea locului şi importanţei Republicii Moldova în contextul securității internaționale. 
La nivel de integrare studenţii vor putea: 

- atitudinea pozitivă şi responsabilă faţă de domeniul ştiinţific; 

- atitudinea pozitivă faţă de un mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice ; 

- respect pentru valorile culturale, morale şi civice; 

- valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice; 

- toleranţă, onestitate şi echilibru moral; 

- participarea la propria dezvoltare profesională; 
- utilizarea cunoțtințelor obținute în domeniul de specializare profesională. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea și însușirea materiei disciplineiSecuritatea internaționalăeste 

necesară posedarea termenilor și cunoștinelor în materie de istorie și artă militară, teoria statului și 

dreptului,securitate națională, drept internațional umanitar etc. 
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Teme de bază: Starea de pace în istoria umană;Noțiunea securității internaționale;Pacea și securitatea ca 

fenomen social şi valoare fundamentală a comunității internaționale;Impactul doctrinelor politico- 

militare asupra securităţii internaţionale; Cadrul juridic internațional privind pacea și securitatea 

internaională;Principiile dreptului internațional al securității;Rezolvarea pașnică a diferendelor 

internaționale; Dezarmarea şi securitatea internaţională;Dreptul internațional penal – mecanism de 

restabilire a păcii și securității internaționale; Noțiunea și abordări empirice privind probleme, riscurile și 

amenințările asimetrice;Criterii privind clasificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice;Identificarea, 

prevenirea și diminuarea consecințelor riscurilor și amenințărilor asimetrice; Conflictele armate cu 

caracter asimetric: provocări la adresa păcii și securității internaționale;Ideea unei Europe unite din 

antichitate pînă în prezent;Tratatele constitutive ale Uniunii Europene și securitatea internațională; 

Planul Marshall: esenţa, conceptul, scopul şi importanţa acestuia pentru securitatea statelor membre ale 

Organizaţiei Europene pentru Cooperare şi Dezvoltare; Politica Europeană de securitate și apărare 

Comună: esenţă, obiective şi realizări; Agenția Europeană de Apărare;Aspecte istorice privind rolul 

organizațiilor internaționale în calitate de mecanisme privind asigurarea păcii și securității 

internaționale;Societatea Națiunilor – prima organizație cu vocație universală în istoria 

mapamondului;Tentativele de creare a mecanismelor regionale în perioada interbelică cu participarea 

României Mari;Cauzele care au determinat apariția Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa, Uniunea Europei Occidentale, Organizaţia Tratatului Atlanticului de 

Nord.Unele chestiuni privind Tratatul de la Varșovia și securitatea internațională;Securitatea 

internațională și Asociația națiunilor din sud-estul Asiei;Organizația Unității Africane – Uniunea 

Africană și securtiatea internațională;Constituirea Organizației Națiunilor Unite. Membri fondatori și 

membri acceptați;Structura, scopul și misiunea Organizației Națiunilor Unite;Organele Organizației 

Națiunilor Unite cu atribuții privind asigurarea păcii și securității internaționale;Consiliul de Securitate 

al Organizației Națiunilor Unite;Dreptul de veto și rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației 

Națiunilor Unite;Cooperarea Organizației Națiunilor Unite cu alte organizații internaționale în materile 

de pace și securitate internațională;Cauzele și circumstanțele formării OSCE; Misiunea și structura 

OSCE în contextul securității internaționale; Cauzele și circumstanțele formării NATO;Misiunea și 

structura NATO în contextul securității internaționale;Cauzele și circumstanțele formării Consiliuli 

Europei;Misiunea și structura CoE în contextul securității internaționale;CEDO și CtEDO – mecanisme 

ale CoE: în contextul securității internaționale;Statutul de neutralitate al Republicii Moldova de la 

eficacitate la desuetudine;Participarea efectivelor militare ale Armatei Naționale la operațiunile de 

menținere a păcii; Colaborarea strategică a Republicii Moldova cu NATO: în contextul securității 

internaționale; Implicațiile asupra securității internaționale prin asocierea Republicii Moldova la 

Uniunea Europeană;Rezolvarea conflictului din zona nistreană a Republicii Moldova, subiect pe agenda 

securității internaționale. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii, brainstorming, dezbateri 

indiciduale și coelctive. 

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. Anghel I. M. „Subiectele de Drept Internaţional Public” Lumina Lex 1998, p.392 ; 

2. Bădescu, I., Dungaciu, D., “Sociologia şi geopolitica frontierei”, vol.2, Editura Floare Albastră, 

Bucureşti, 1995 ; 

3. Balan O. E. Serbenco „Drept Internaţional Public” Chişinău 2001, p. 358; 

4. Бекяшев К., „Международное публичное право”. 1998г., p.640; 

5. Borş I. „Relaţiile valutar – financiare internaţionale ale Republicii Moldova”, ed 

„TipografiaCentrală”, Chişinău a. 1999, p. 200; 
6. Бирюков П.Н. „Международное право”, изд. Юристъ, Москва 1998, p. 416; 
7. Бабурин С.Н. «Территория государства – правовые и геополитические проблемы». 1997г., p. 

246; 

8. Brzezinski Z., „Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice”, 

Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000; 



101 
 

9. Cereş I. „Republica Moldova în relaţiile economice internaţionale”, ed. „Civitas”, Chişinău a. 1998, 

p. 198; 

10. Cojocaru G. „Politica externă a Republicii Moldova”, ed. „Civitas”, Chişinău a. 2001, p. 254; 

11. Craijdan A. „Organizaţiile internaţionale europene”, ed. TACIS, Chişinău a. 2001, p. 64; 

12. Creţu V. „Drept Internaţional Public” ed. „România de mîine” 1999, p. 224 ; 

13. Chifu O. „Război diplomatic în Basarabia”, ed. Paideia, Iaşi, 1997; 

14. Claval Paul, “Geopolitică şi geostraiegie. Gândirea politică, spaţiul şi teritoriul în secolul al XX-lea”, 

Bucureşti, 2001; 

15. Costachi Gh., Guceac I, „Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre 

statul de drept”, ed. „Tipografia Centrală”, Chişinău, a. 2003, p.344; 

16. Costachi Gh., Grama D., Bantuş A., Cuşnir V., Belecciu Şt., „Probleme ale edificării statului de 

drept în Republica Moldova”, ed. „Tipografia Centrală”, Chişinău, a. 2003, p.539; 

17. Defarges M., “Introduction a la geopolitique”, Points Seuil, 1994 ; 

18. Dobrescu P., Bărgăoanu A., “Geopolitica”, SNSPA, Bucureşti, 2001 ; 

19. Diaconu S. „Tratat de Drept Internaţional Public” Vol. – I, Lumina Lex 2003, p. 512 

20. Emandi E. I.,”Geopolitica”, Iaşi, 1994; 

21. Griffiths, M. „Relaţii Internaţionale -şcoli, curente, gânditori”. Editura Ziua, Bucureşti, 2003; 

22. Иванов В.М. „Конституционное право зарубежных стран”, изд. ULIM, Кишинёв, 1998г. p. 308 

23. Munteanu R. „Drept European. Evoluţii, instituţii, ordine juridică”, ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996 

BECK, Bucureşti 1999, p.448; 

24. Нешатаева Т.Н., „Международные организации и право”, изд. Дело, Москва 1998, p. 512; 

25. Pîntea Violeta „Dreptul organizaţiilor internaţionale”, ed. TACIS, Chişinău 2001, p. 97; 

26. Popescu D. Năstase A. „Drept Internaţional Public” ed. „Şansa” 1994, p. 471; 

27. Sava I N., “Geoplitica. Teorii şi paradigm clasice. Şcoala geopolitică germana”, Bucureşti, 1997; 

28. Sava I.N., Tibil M., “Armata şi societatea. Culegere de texte de sociologie militară”, Editura Info-

Team, Bucureşti, 1998; 
29. Serebrian O., “Va exploada Estul?” Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998; 
30. Serebrian O., “Politica şi geopolitică”. Chişinuii, 2004; 

31. Şofranski O., “Republica Moldova: Capital geopolitic”, Cartier, 1998. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Educația fizică militară 5 

Codul cursului în planul de studii: G.01.O.046.11  
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Anatolie LEȘCU, profesor 

universitar, Emil GUŢU, locţiitor şef catedră (lector 

universitar), Mihail OSTAFI, 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 

 30 30 - - - - - - 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Educaţia fizică militară” pentru învăţământul universitar, prin obiectivele şi conţinuturile 
didactice proiectate, urmăreşte perfecţionarea continuă a pregătirii teoretico-ştiinţifice, metodice, motrice, 
funcţionale şi a experienţei comportamentale, care, finalmente, va asigura unitatea dintre moralitatea şi 
perfecţiunea fizică a studentului militar. 

Educaţia fizică militară este unica disciplină de studiu, care formează studenţilor atitudinea conştientă 

faţă de propriul organism, exigenţa autoperfecţiunii fizice şi funcţionale, astfel contribuind la dezvoltarea 

fizică armonioasă a acestuia. 

Una din particularităţile de bază a disciplinei „Educaţia fizică militară”, constă în structurarea judicioasă 

şi justificată a obiectivelor (generale, cadru şi de referinţă) şi a conţinuturilor didactice, care asigură 

valorificarea potenţialului educativ, asanativ, cognitiv, formativ al culturii fizice – mijloc eficient în educarea 
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multilaterală a personalităţii studentului. 

Disciplina „Educaţia fizică militară” este elaborat în baza următoarelor principii, după cum urmează: 

- principiul dezvoltării multilaterale şi armonioase a organismului; 

- principiul coerenţei dintre obiective/conţinut educaţional şi finalităţile educaţiei fizice militare; 

- principiul accesibilităţii instruirii; 

- principiul creativităţii instruirii; 

- principiul democratizării şi umanizării învăţământului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- de a pregăti un ofiţer pentru Forţele Armate, care să cunoască bazele teoretice şi metodice ale pregătirii 

fizice; 

- fortificarea şi menţinerea continuă a sănătăţii, sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale, îmbunătăţirea 

dezvoltării fizice generale şi speciale; 

- aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor în scopul consolidării motivaţiilor  de practicare sistematică şi 

independentă a exerciţiilor fizice; 

- asigurarea condiţiei fizice optime: dezvoltarea calităţilor motrice de  bază, utilitar-aplicative etc., la 

nivelul potenţialului maxim al studentului; 

- formarea deprinderilor de a acţiona repede şi precis, inclusiv în condiţii de oboseală fizică şi de încordare 

psihică; 

- instruirea şi antrenarea studenţilor la deplasarea rapidă şi alergarea în teren variat, trecerea diverselor 

obstacolelor, aruncarea grenadelor de mîna, lupta corp la corp cu armamentul individual din dotare şi 

trecerea prin înot a cursurilor de apă; 

- creşterea capacităţii organismului de a suporta acţiunile radiaţiilor şi gazelor toxice, căldurii şi frigului, 

precum şi a altor factori nefavorabili care apar în timpul luptei; 

- obişnuirea studenţilor cu executarea sistematică a exerciţiilor fizice. 

Competenţe specifice: 
- conţinutul şi cerinţele documentelor de conducere cu privire la planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
educaţiei fizice militare în Forţele Armate; 

- bazele teoretice, metodice, principiile şi metodele de organizare şi desfăşurare a educaţiei fizice militare; 
- metodica demonstrării corecte a exerciţiilor şi procedeelor tehnice; 
- metodica antrenării şi dezvoltării aptitudinilor motrice; 
- măsurile de securitate  şi prevenire a traumatismelor; 
- baremele la educaţia fizică militară, modalităţile de verificare şi apreciere individuală a studenţilor şi a 
subunităţilor; 

- modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive de masă şi a competiţiilor militar-sportive; 
- conţinutul regulamentului pregătirii fizice militare. 

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

- să execute model (tehnic corect) toate exerciţiile şi procedeele prevăzute de regulamentul pregătirii fizice 

militare; 

- să respecte planificarea corectă a educaţiei fizice militare; 

- să utilizeze toate cunoştinţele în procesul de instruire la educaţia fizică militară; 

- să dezvoltate aptitudinile motrice; 

- să fie rezistent la eforturi fizice şi încordare psihică; 

- să dezvolte deprinderile de a acţiona repede şi precis în diverse condiţii; 

- să fie dezvoltat fizic şi metodic pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea educaţiei fizice militare. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să elaboreze planificarea şi organizarea educaţiei fizice militare la un nivel metodic înalt; 

- să organizeze şi să desfăşoare eficient toate formele de educaţie fizică militară; 

- să verifice şi să aprecieze militarii şi subunităţile la educaţia fizică militară; 

- să antreneze şi să pregătească militarii la diverse ramuri sportive; 

- să practice sistematic educaţia fizică şi alte activităţi.  
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Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Educația fizică militară 1este nevoie să însuşească 

complexul de exerciţii libere nr. 1; 2; 3; învăţarea tracţiunilor în braţe la bara fixă; învăţarea îndoirii şi 

dezdoirii braţelor din sprijin la paralele; învăţarea exerciţiului de control general la pista cu obstacole. 

Teme de bază: Gimnastica. Trecerea pistelor cu obstacole.Înotul şi trecerea prin înot a cursurilor de 

apă.Lecţii cu caracter combinat. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lecţii practice. 

Strategii de evaluare: teste pe parcursul semestrului şi notarea lor; evaluarea cunoştinţelor generale şi 

speciale solicită utilizarea probelor orale, testelor de cunoştinţe; evaluarea indicilor somatici şi 

funcţionali;testarea iniţială şi finală a nivelului de pregătire fizică;evaluarea pregătirii motrice. 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. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Curs elaborat în tehnologia 

învăţămîntului deschis la distanţă. POLIROM, 1998. 

2. EPURAN Mihai,  Metodologia cercetării activităţilor corporale, Bucureşti 1992.  

3. CRIŞAN Al., GUŢU V. Proiectarea curriculum-ului de bază. Tipcim S. A., Chişinău 1996. 

4. COSMOVICI A., COZMA T., Psihopedagogie, Iaşi 1994. 

5. STOICA A., MUSTEAŢĂ S., Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic, Chişinău, 1997. 

6. Psihologia. Dicţionar. Sub red. A.V. Petrovschi şi M.G. Iaroşevschi., Moscova. 1990. 

7. Dicţionar sportiv şcolar. T. Grimalschi, I. Badia, I. Delazari şi a. Editura „ Lumina”, 1993. 

8. GUŢU Vladimir, PÎSLARU Vlad şi a. Tehnologii educaţionale. Ghid metodologic. Cartier 

Educaţional,1999. 

9. SAVA P., Curriculum-ul la disciplina „ Educaţia fizică ”. Probleme ştiinţifice în domeniul 

învăţămîntului şi sportului. Chişinău, INEFS, 1998. 

10. BOIAN I., BICHERSCHI Ş., SAVA P., Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţămîntul 

preuniversitar, Chişinău 1998. 

11. CRISTEA Gh., Educaţia fizică. Fundamente teoretice şi metodice, 1999. 

12. DRAGNEA A. şi colab. – Educaţie fizică şi sport - Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti, 2006. 

13. GUŢU Vl., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţămîntul gimnazial: cadru conceptual. 

Grupul editorial Litera, 2000. 

14. Proiectarea curriculum-ului de bază. Ghid metodologic, Chişinău 1996. 

15. Educaţia fizică, curriculum şcolar cl. X-XII, Chişinău 2001. 

16. Regulamentul pregătirii fizice militare, Chişinău  2015. 

17. LUPU Elena, Metodica predarii educatiei fizice si sportului, Institutul European 2007. 

18. AXENTE Mihaela, ILIE Alina, Ghid de educaţie fizică, 2011. 

19. SAVESCU Iulian, Educaţie fizică şi sportivă şcolară - Culegere de exerciţii fizice. Metodologie pentru 

învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi profesional. Aius 2009. 

20. BARTA  A., DRAGOMIR, P., Educaţie fizică – manual pentru cls. a X, şcoli normale, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998. 

21. DRAGNEA  A.,Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Cartea Şcolii, Bucureşti 2000. 

22. DRAGNEA  A. şi colab., Educaţie fizică şi sport- Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti 2006. 

23. DRAGNEA A., MATE S., Teoria sportului, Edit. Fest., Bucuresti 2002. 

 

 
 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Managementul educaţiei fizice militare 

Codul cursului în planul de studii: F.06.O.047.11  
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea 

subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Emil GUŢU, locţiitor şef catedră 

(lector universitar), Mihail OSTAFI, lector universitar 



104 
 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

30 30 - - - - - - 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina „Managmentul educației fizice militare” pentru învăţământul universitar, prin obiectivele şi 
conţinuturile didactice proiectate, urmăreşte perfecţionarea continuă a pregătirii teoretico-ştiinţifice, 
metodice, motrice, funcţionale şi a experienţei comportamentale, care, finalmente, va asigura unitatea dintre 
moralitatea şi perfecţiunea fizică a studentului militar. 

Educaţia fizică militară este unica disciplină de studiu, care formează studenţilor atitudinea conştientă faţă 

de propriul organism, exigenţa autoperfecţiunii fizice şi funcţionale, astfel contribuind la dezvoltarea fizică 

armonioasă a acestuia. 

Una din particularităţile de bază a disciplinei „Managmentul educației fizice militare”, constă în 

structurarea judicioasă şi justificată a obiectivelor (generale, cadru şi de referinţă) şi a conţinuturilor 

didactice, care asigură valorificarea potenţialului educativ, asanativ, cognitiv, formativ al culturii fizice – 

mijloc eficient în educarea multilaterală a personalităţii studentului. 

Disciplina „Managmentul educației fizice militare” este elaborat în baza următoarelor principii, după cum 

urmează: 

- principiul dezvoltării multilaterale şi armonioase a organismului; 

- principiul coerenţei dintre obiective/conţinut educaţional şi finalităţile educaţiei fizice militare; 

- principiul accesibilităţii instruirii; 

- principiul creativităţii instruirii; 

- principiul democratizării şi umanizării învăţământului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- de a pregăti un ofiţer pentru Forţele Armate, care să cunoască bazele teoretice şi metodice ale pregătirii 

fizice; 

- fortificarea şi menţinerea continuă a sănătăţii, sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale, îmbunătăţirea 

dezvoltării fizice generale şi speciale; 

- aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor în scopul consolidării motivaţiilor  de practicare sistematică şi 

independentă a exerciţiilor fizice; 

- asigurarea condiţiei fizice optime: dezvoltarea calităţilor motrice de  bază, utilitar-aplicative etc., la nivelul 

potenţialului maxim al studentului; 

- formarea deprinderilor de a acţiona repede şi precis, inclusiv în condiţii de oboseală fizică şi de încordare 

psihică; 

- instruirea şi antrenarea studenţilor la deplasarea rapidă şi alergarea în teren variat, trecerea diverselor 

obstacolelor, aruncarea grenadelor de mîna, lupta corp la corp cu armamentul individual din dotare şi 

trecerea prin înot a cursurilor de apă; 

- creşterea capacităţii organismului de a suporta acţiunile radiaţiilor şi gazelor toxice, căldurii şi frigului, 

precum şi a altor factori nefavorabili care apar în timpul luptei; 

- obişnuirea studenţilor cu executarea sistematică a exerciţiilor fizice. 

Competenţe specifice: 
- conţinutul şi cerinţele documentelor de conducere cu privire la planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
educaţiei fizice militare în Forţele Armate; 
- bazele teoretice, metodice, principiile şi metodele de organizare şi desfăşurare a educaţiei fizice militare; 
- metodica demonstrării corecte a exerciţiilor şi procedeelor tehnice; 
- metodica antrenării şi dezvoltării aptitudinilor motrice; 
- măsurile de securitate  şi prevenire a traumatismelor; 
- baremele la educaţia fizică militară, modalităţile de verificare şi apreciere individuală a studenţilor şi a 
subunităţilor; 
- modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive de masă şi a competiţiilor militar-sportive; 
- conţinutul regulamentului pregătirii fizice militare. 
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Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să execute model (tehnic corect) toate exerciţiile şi procedeele prevăzute de regulamentul pregătirii fizice 

militare; 

- să respecte planificarea corectă a educaţiei fizice militare; 

- să utilizeze toate cunoştinţele în procesul de instruire la educaţia fizică militară; 

- să dezvoltate aptitudinile motrice; 

- să fie rezistent la eforturi fizice şi încordare psihică; 

- să dezvolte deprinderile de a acţiona repede şi precis în diverse condiţii; 

- să fie dezvoltat fizic şi metodic pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea educaţiei fizice militare. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să elaboreze planificarea şi organizarea educaţiei fizice militare la un nivel metodic înalt; 

- să organizeze şi să desfăşoare eficient toate formele de educaţie fizică militară; 

- să verifice şi să aprecieze militarii şi subunităţile la educaţia fizică militară; 

- să antreneze şi să pregătească militarii la diverse ramuri sportive; 

- să practice sistematic educaţia fizică şi alte activităţi.  

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Educația fizică militară 1este nevoie să însuşească 

complexul de exerciţii libere nr. 1; 2; 3; învăţarea tracţiunilor în braţe la bara fixă; învăţarea îndoirii şi 

dezdoirii braţelor din sprijin la paralele; învăţarea exerciţiului de control general la pista cu obstacole. 

Teme de bază: Teoria şi metodica educaţiei fizice militare.Lecţii cu caracter combinat. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lecţii practice. 

Strategii de evaluare: teste pe parcursul semestrului şi notarea lor; evaluarea cunoştinţelor generale şi 

speciale solicită utilizarea probelor orale, testelor de cunoştinţe; evaluarea indicilor somatici şi 

funcţionali;testarea iniţială şi finală a nivelului de pregătire fizică;evaluarea pregătirii motrice. 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. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Curs elaborat în tehnologia 

învăţămîntului deschis la distanţă. POLIROM, 1998. 

2. EPURAN Mihai,  Metodologia cercetării activităţilor corporale, Bucureşti 1992.  

3. CRIŞAN Al., GUŢU V. Proiectarea curriculum-ului de bază. Tipcim S. A., Chişinău 1996. 

4. COSMOVICI A., COZMA T., Psihopedagogie, Iaşi 1994. 

5. STOICA A., MUSTEAŢĂ S., Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic, Chişinău, 1997. 

6. Psihologia. Dicţionar. Sub red. A.V. Petrovschi şi M.G. Iaroşevschi., Moscova. 1990. 

7. Dicţionar sportiv şcolar. T. Grimalschi, I. Badia, I. Delazari şi a. Editura „ Lumina”, 1993. 

8. GUŢU Vladimir, PÎSLARU Vlad şi a. Tehnologii educaţionale. Ghid metodologic. Cartier 

Educaţional,1999. 

9. SAVA P., Curriculum-ul la disciplina „ Educaţia fizică ”. Probleme ştiinţifice în domeniul 

învăţămîntului şi sportului. Chişinău, INEFS, 1998. 

10. BOIAN I., BICHERSCHI Ş., SAVA P., Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţămîntul 

preuniversitar, Chişinău 1998. 

11. CRISTEA Gh., Educaţia fizică. Fundamente teoretice şi metodice, 1999. 

12. DRAGNEA A. şi colab. – Educaţie fizică şi sport - Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti, 2006. 

13. GUŢU Vl., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţămîntul gimnazial: cadru conceptual. 

Grupul editorial Litera, 2000. 

14. Proiectarea curriculum-ului de bază. Ghid metodologic, Chişinău 1996. 

15. Educaţia fizică, curriculum şcolar cl. X-XII, Chişinău 2001. 

16. Regulamentul pregătirii fizice militare, Chişinău  2015. 

17. LUPU Elena, Metodica predarii educatiei fizice si sportului, Institutul European 2007. 

18. AXENTE Mihaela, ILIE Alina, Ghid de educaţie fizică, 2011. 

19. SAVESCU Iulian, Educaţie fizică şi sportivă şcolară - Culegere de exerciţii fizice. Metodologie pentru 

învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi profesional. Aius 2009. 
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20. BARTA  A., DRAGOMIR, P., Educaţie fizică – manual pentru cls. a X, şcoli normale, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998. 

21. DRAGNEA  A.,Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Cartea Şcolii, Bucureşti 2000. 

22. DRAGNEA  A. şi colab., Educaţie fizică şi sport- Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti 2006. 

23. DRAGNEA A., MATE S., Teoria sportului, Edit. Fest., Bucuresti 2002. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Elemente de artă militară 6 

Codul cursului în planul de studii: S.06.O.148.11 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Ştiinţe militare 

Specialitatea: 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUŢĂ, 

conferenţiar universitar, Alexandru TANASIEV, lector 

universitar 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar 

lecţii 

practice 

180 90 90 18 8 64 E 6 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Modulul Elemente de artă militară 6 este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) în calitate de ofiţeri 

pentru subunităţile de infanterie din cadrul Armatei Naţionale, care posedă cunoştinţe profunde a bazelor 

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

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

manualelor de luptă în practică, e 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 (compania) de infanterie motorizată, structura organizatorică, înzestrarea şi tactica de 

acţiuni a subunităţilor din armatele străine, poate organiza şi desfăşura corect exerciţiile tactice cu efectivul 

în timpul pregătirii de luptă şi în perioada închegării de luptă a subunităţilor. 

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

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

arme întrunite. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- să însuşească bazele de luptă modernă de arme întrunite; 

- să ştie structura organizatorică, posibilităţile de luptă ale subunităţilor de infanterie, forţelor şi mijloacelor 

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

- să cunoască înzestrarea şi efectivul companiei de infanterie (de tancuri) din armatele străine; 

- să ştie planificarea, organizarea şi conducerea cu acţiunile plutonului în lupta modernă; 

- să însuşească sprijinul de luptă a plutonului de infanterie în lupta modernă. 

Competenţe specifice: 

- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a bazelor de luptă modernă de arme întrunite; 

- cunoaşterea şi aplicarea bazelor de luptă modernă de arme întrunite în activităţi de studiu şi cercetare; 

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

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

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

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

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul artei militare; 

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

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

domenii. 
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Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- aplica corect prevederile manualelor de luptă, instrucţiunilor, normelor tactice la soluţionarea problemelor 

ce ţin de domeniul activităţii practice şi ştiinţifice; 

- planifica, organiza şi conduce lupta cu plutonul în lupta modernă de arme întrunite; 

- planifica sprijinul de luptă al plutonului de infanterie în lupta modernă de arme întrunite; 

- acţiona în condiţii de folosire de către inamic a ADM NBC şi mijloacelor incendiare, să ia masuri pentru 

refacerea capacităţii de luptă; 

- menţine plutonul de infanterie în capacitate permanentă de luptă; 

- organiza legătura în subunităţi şi vor lucra practic cu mijloacele de transmisiuni. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- utiliza cunoştinţele acumulate la orele de Elemente de artă militară în procesul studierii altor disciplini; 

- elabora proiecte de cercetare la Elemente de artă militară cu implicarea specificului diferitelor 

compartimente; 

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

în diferite domenii. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Elemente de artă militară 6este necesară iniţierea în 

Elemente de artă militară 5, Serviciul sprijin de luptă 1. 

Teme de bază: Plutonul în cercetare, Pregătirea metodică, Compania de infanterie în marş şi în siguranţa 

marşului, Compania de infanterie în staţionare şi în siguranţa staţionării, Compania de infanterie în lupta de 

apărare, Compania de infanterie în lupta de ofensivă. 

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. Doctrina de instruire a Armatei Naţionale, Chisinau, 2009. 

2. Manualul de luptă al companiei de infanterie, Chişinău, 2010. 

3. Manualul de luptă al plutonului de infanterie, Chişinău, 2010. 

4. Manualul de luptă al grupei de infanterie, Chisinau, 2010. 

5. Manualul pentru luptă al plutonului de cercetare, Provizoriu, Bucureşti, 2003. 

6. Manualul pentru luptă al grupei de cercetare, Provizoriu, Bucureşti, 2002. 

7. Instrucţia tactică a grupei şi plutonului de infanterie, Editura Academiei Trupelor de Uscat, Sibiu. 

8. Plutonul de infanterie motorizată în apărare, Material didactic, Chişinău, 2006. 

9. Metodica pregătirii şi desfăşurării şedinţelor tactice cu trageri de luptă cu grupa şi plutonul, aplicaţiilor 

tactice cu trageri de luptă cu compania. Chişinău, 2002. 

10. Instrucţiunea privind regulile şi măsurile de securitate în Armata Naţională, Chişinău, 2009. 

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

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

13. Culegerea de termeni şi noţiuni din domeniul militar, Chişinău, 2016. 

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

15. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, Часть 2. Батальон, рота. Москва, 

2005. 

16. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, Часть 3. Взвод, отделение, танк. 

Москва, 2005. 

 

Academia Militară a Forțelor Armate  

Facultatea Științemilitare 

Denumirea cursului: Sisteme de armament de infanterie 6 

Codul cursului în planul de studii: S.06.O.149.14 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 Științe 

militare  

Specialitatea : 1031.1Conducerea subunităților de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de armament 

și tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs:doctor în științe militare, 

colonel (r) Octavian DACIN; asistent universitar 

locotenent-colonel (r) Vasile IORGA 



108 
 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar practice 

60 30 30 12 - 18 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţiiSisteme de armament de infanterie 6 este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) 

cu scopul pregătirii şi instruiriimilitarilor din specialitatea „Conducerea subunităților de infanterie” în 

cunoaşterea caracteristicilor tehnico-tactice, mânuirea, deservireaşi folosirea armamentului de infanterie din 

dotareaşi înzestrarea acestor subunităţi, însuşireanoţiunilor principale despre principiile de tragere, 

operaţiunile de bază în vederea deschiderii unui foc precis asupra obiectivelor atât ziua, cât şi pe timp de 

noapte.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În vastul complex de pregătire pentru luptă 

şedinţele cu trageri de luptă individualeşi cu subunităţile au fost, sunt şi rămân o formă de bază complexă de 

pregătire a subunităţilor mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate cu armamentul 

de infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează şi se analizează modul de îndeplinire 

a misiunilor de către militari şisubunităţi în cadrul acţiunilor tactice în situaţii de luptă în scopul nimicirii, 

neutralizării, sau avertizării inamicului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaştereşiînţelegere (competenţe cognitive): 

„Să ştie”  

- caracteristicile tactico-tehnice; 

- construcţia armamentului şimuniţiilor; 

- principiile şi regulile de tragere; 

- operaţiunile de montare, demontare a armamentului din dotare şi remedierea incidentelor ce pot apare 

pe timpul tragerilor; 

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

din dotare; 

- noţiunile generale ale balisticii interioare şi exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  

- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament şi tehnică ale adversarului, 

pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 

- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 

La nivel de aplicare (competenţe psihomotorii): 

„Să poată” pentru „a face” 

- pregăti armamentul şimuniţiile către tragere;  

- executa recunoaştereaţintelor prin observarea în teren şi determinarea distanţilor până la ele; 

- executa rapid şi eficient trageri din toate categoriile de armament individual şi colectiv pentru a 

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

ale adversarului; 

- desfăşuraacţiuni de luptă independent sau în cadrul subunităţii, pentru a face faţă cu eforturi minime în 

îndeplinirea misiunii de luptă şi eforturi îndelungate în diverse condiţii; 

- soluționa corect şi în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situaţiişi felul de armament pentru a 

da comenzi în deschiderea focului şi corectarea acestuia. 

Condiţii prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucţia tragerii, trebuie să fie 

dominată atât de importanţaşi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanşare a unor conflicte 

militare se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, contemporane de 

pregătire a trupelor corespunzător cerinţelor ducerii luptei, generate, în principal, de impactul cu nivelul 

tehnologic ridicat al mijloacelor moderne de luptă. 

Teme de bază: Mijloacele de antrenament; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri şi trageri de luptă. 

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. 
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Bibliografie selectivă: 
1. “Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

2. “Instrucţiuni. Principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, Bucureşti – 1993; 

3. Îndreptar pentru instrucţia de foc, Moscova – 1988; 

4. Regulamentul de tragere cu AI şi ML- 2000; 

5. Îndreptar la instrucţia de foc “Puşca mitralieră Kalaşnicov”, Moscova – 1987; 

6. Metodica instrucţiei de foc a unităţilor de infanterie motorizată; 

7. Îndreptar privind instrucţia focului. Chişinău  2000; 

8. Recomandări privind organizarea tragerilor cu BMP,BTR; 

9. Manual BTR-70; 

10. Manual BMD-1; 

11. Îndreptar BMP-1; 

12. Manualul penrtucunoaştereaşiinstrucţia AG-9M; 

13. Îndreptar SPG-9M; 

14. Instrucţiune. Bazele tragerii din armamentul cu glonţ; 

15. Наставлениепострелковомуделу 7,62 ммпулеметыКалашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), Moscova 

– 1976; 

16. Руководствопоночнымприцелом к стрелковомуоружию и ручнымгранатометам, Moscova – 1986; 

17. НаставлениепострелковомуделуОсновыстрельбыизстрелковогооружия , Moscova – 1970. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Conducerea subunităților pe timp de pace  

Codul cursului în planul de studii: S.06.O.150.11 
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea 

subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUŢĂ, 

conferenţiar universitar, Sergiu TIMERCAN, asistent universitar  

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 14 8 8 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Disciplina Conducerea subunităților pe timp de pace este predestinată studenţilor ciclului I (licenţă) 

specialitatea conducerea cu subunitățile de infanterie, scopul căreia constă în formarea competențelor 

necesare studenților în problemele legate de executarea obligațiunilor funcționale în procesul activității 

cotidiene a trupelor. La finele cursului studenţii vor acumula cunoștințe teoretice și deprinderi necesare 

comandanților de subunități pentru conducerea nemijlocită cu subunitatea în activitatea cotidiană. Disciplina 

Conducerea subunităților pe timp de pace se desfășoară într-o consecutivitate logică cu următoarele 

discipline din Planul de învățămînt: Elemente de artă militară  6, Sisteme de armament de infanterie 6, 

Managementul educaţiei fizice militare.    

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se elaborează documentele 

privind perfecționarea capacității de luptă a subunității, planificarea, executarea și evaluarea instuirii 

plutonului, primirea funcției de către comandantul de pluton. Consolidarea și aprofundarea cunoștințelor 

studenților, obținute pe timpul cursurilor și lecțiilor practice, a deprinderilor de a lucra cu bibliografia, a se 

pregăti pentru lecțiile viitoare, evaluări și examen se desfășoară pe timpul pregătirii individuale. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- aprofundarea cunoştinţelor şi competenţelor generale domeniului științei militare; 

- perfecţionarea abilităţilor de analiză multidimensională a organizării și realizării misiunilor privind 

menținerea permanentă și perfecționarea capacității de luptă, instruirea și educarea personalului, asigurarea 

condițiilor de trai, viață și odihnă a subordonaților, organizarea serviciului trupe și menținerea disciplinei 

militare în subunitate;  

- dezvoltarea problematicii specifice managementului organizațional și instruirii subunității. 
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Competenţe specifice: 
- aprofundarea cunoştinţelor şi competenţelor specifice domeniului „Conducere militară”; 
- însuşirea cunoştinţelor şi formarea competenţelor manageriale necesare în procesul de instruire a 

subunității; 
- dezvoltarea capacităţii de elaborare, la timp şi calitativ a documentelor de planificare, executare și evidență 

a capacității de luptă, instruire a subunității; 
- formarea şi dezvoltarea capacităţii de realizare şi folosire eficientă a logisticii; 
- dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii de a planifica şi organiza activitatea cotidiană a plutonului, ca 

sistem funcţional, în cadrul unui sistem militar; 
- formarea şi perfecţionarea deprinderilor necesare pentru desfășurarea activităţilor de comandă, coordonare 

şi control a funcţiilor şi proceselor specifice organizaţiilor militare. 

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

- elabora orarul lecțiilor a companiei; 

- întocmi registrul de evidență a pregătirii de luptă a plutonului; 

- realiza pregătirea și desfășura ședințele privind instrucția subunității;   

- elabora documentele privind ridicarea graduală a capacității de luptă a subunității; 

- elabora documentele privind planificarea și evidența serviciului trupe în subunitate; 

- realiza primirea corectă a funcției și întocmi documentele de primire a funcției.      

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; 

- organiza serviciul trupe în subunitate; 

- 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. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Conducerea subunităților pe timp de pace este necesară 

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

armament de infanterie, Leadership şi etica profesională, Bazele managementului militar, Psihologie şi 

pedagogie militară, Pregătirea de geniu, Apărarea NBC, Managementul educaţiei fizice militare, Exploatarea 

tehnicii militare.  

Teme de bază: Probleme teoretice ale conducerii militare. Organizarea regimului secret în unităţile militare. 

Probleme generale privind mobilizarea. Bazele pregătirii și instruirii forțelor. Planificarea şi organizarea 

serviciului trupe în subunitate. Principiile de bază a organizării gospodăriei companiei. Primirea funcţiei de 

către comandantul de subunitate. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, seminare, lucrări individuale, consultaţii, 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.  Legea RM Nr. din 27.11.2008cu privire la secretul de stat. 

2 .  Legea RM Nr.1192 din  04.07.2002 privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea. 

3 .  Legea RM Nr.345 din  25.07.2003 cu privire la apărarea naţională. 

4 .  Legea RM Nr.1244 din  18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate. 

5 .  Legea RM Nr. 212-XV din 24.06.2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război. 

6 .  Legea RM Nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. 

7 .  Legea RM Nr. 1384-XV din 11 octombrie 2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de 
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servicii în interes public. 

8 .  HG nr.1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret  

în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice. 

9 .  Regulamentul Serviciului Interior al Forțelor Armate ale Republicii Moldova. 

10.  Regulamentul Serviciului  de Garnizoană  şi  Serviciului  de  Gardă al  Forţelor  Armate  ale  

Republicii  Moldova. 

11.  Doctrina pentru operații întrunite ale Forțelor Armate, Chișinău, 2013. 

12.  Doctrina logistică a Armatei Naţionale a Republicii Moldova, Chișinău, 2013. 

13.  Doctrina de instruire a Armatei Naționale. 

14.  Indicaţii organizator-metodice ale şefului Marelui Stat Major cu privire la instruirea trupelor pentru 

următorul an de instrucţie. 

15.  Programa instruirii batalionului de infanterie (motorizat/mecanizat), Chișinău 2014. 

16.  Activitatea comandantului și statului major al unității privind conduceerea serviciului trupe, Chișinău, 

Marele Stat Major al Armatei Naționale, 2000. 

17.  Metodica analizei și facerii bilanțurilor stării serviciului trupe în unități și subunități, Chișinău, Editura 

Centrul topografic militar, 2006. 

18.  Îndrumar metodic privind organizarea serviciului interior și ordinii interioare în parcurile marilor 

unități, unităților militare ale Armatei Naționale și instituțiilor Ministerului Apărării, Chișinău, Marele Stat 

Major al Armatei Naționale, 2006. 

19.  Regulamentul cu privire la activitatea economico-gospodărească în marile unităţi, unităţi militare ale 

armatei naţionale şi instituţii din subordinea ministerului apărării. 

20.  Regulamentul cu   privire  la  evidenţa  armamentului,  tehnicii  şi  altor  bunuri materiale în unităţile 

militare ale Armatei Naţionale şi instituţiile Ministerului Apărării. 

21.  Regulamentul cu privire  la securitatea fizică şi managementul stocurilor de armament şi muniţii 

convenţionale în Armata Națională.    

22.  Ghidul carierei militare a subofiţerilor şi ofiţerilor din Armata Naţională. 

23.  Ghidul carierei militare a sergenţilor din Armata Naţională. 

24.  Manualul de luptă a plutonului de infanterie (provizoriu), Chișinău 2009. 

25.  Manualul de luptă a companiei de infanterie (provizoriu), Chișinău 2010. 

26.  Manualul de luptă a batalionului de infanterie (provizoriu), Chișinău 2012. 

27.  Culegeri de termeni și noțiuni din domeniul militar, Chișinău 2016. 

28.  Lexicon militar, Chișinău, Editura Saka, 1994. 

29.  Îndrumarul plutonierului de companie. 

30.  Dr. Petre DUȚU. Leadership şi management în armată, București, Editura UNAp, 2008. 

31.  Management militar, București, Editura AÎSM, 2002. 

32.  Reducerea duratei ciclului conducerii acţiunii militare întrunite, Editura Militară, Bucureşti, 2002. 

33.  Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniul politicii militare, securităţii 

naţionale şi apărării armate, București, 2000. 

34.  F.T./I.-2. Manualul pentru luptă al batalionului de infanterie, București 2005. 

35.  F.T./I.-3. Manualul pentru luptă al companiei de infanterie, Făgăraș 2006. 

36.  F.T./I.-4. Manualul pentru luptă al plutonului de infanterie, Făgăraș 2006. 

37.  А. К. УСОВ. Управление подразделениями в мирное время (учебно-методическое пособие для 

курсантов), Минск 2011. 

38.  В. А. КОПЫЛОВ [и др.]. Управление подразделениями в мирное время (учебник), Красноярск 

2015.  

39.  Управление подразделениями в мирное время (учебное пособие), Издательство ОмГТУ, Омск 

2010. 
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Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Doctrine economice 

Codul cursului în planul de studii: U.06.A.051.21 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Administrație  publică 

Titular/Responsabil de curs:   Ada    Ștahovschi, dr. 

prof.univ. 

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 0 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii. Cursul de lecţii Doctrine 

economiceeste predestinat studenţilor ciclului I licență cu scopul familiarizării lor cu cunoştinţe 

fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru selecția sistemelor de viziuni economice privind 

problemele centrale ale dezvoltării teoriei și practicii economice, pentru înţelegerea proceselor 

economice și a diferitor teorii economice. Studierea cursului Doctrine economice este necesarăformarea 

culturii general – profesioniste a tinerilor specialiști.Însuşirea cunoştinţelor se asigură printr-un program 

complex care cuprinde: lecţii teoretice; seminare; testări; lucrul individual. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- cunoaşterea celor mai reprezentative curente şi teorii economice;  

- corelarea celor mai reprezentative curente şi teorii economice cu nivelurile şi condiţiile istorice ale 

evoluţiei economiei mondiale. 

Competenţe specifice: 

- însuşirea conceptelor de bază privind teoriile, doctrinele, curentele de gândire economică şi şcolile 

de gândire;  

- cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor diferitelor doctrine economice şi financiare;  

- aplicarea cunoştinţelor dobândite în analiza şi interpretarea proceselor economico-sociale; 

- identificarea efectelor proceselor economice şi stabilirea măsurilor de politică economică. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor putea: 

Să ştie: 

- cele mai reprezentative curente şi teorii economice şi financiare;  

- însuşirea conceptelor de bază privind teoriile, doctrinele, curentele de gândire economică şi şcolile de 

gândire, cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor diferitelor doctrine economice şi financiare, a 

impactului acestora asupra dinamicii economico-sociale; 

Să cunoască: 

- doctrinele economico-financiare;  

- mecanismele economice de adoptare a deciziilor politice; 

- relaţiile între susţinerile teoretice ale doctrinelor economice şi financiare şi problemele reale ale 

diferitelor perioade;  

- însuşirea conceptelor de bază privind teoriile, doctrinele şi şcolile de gândire, cunoaşterea şi 

înţelegerea caracteristicilor diferitelor doctrine economice şi financiare, a impactului acestora asupra 

dinamicii economico-sociale; 

La nivel de integrarestudenţii vor putea: 

- să determine stările de echilibru şi dezechilibru; 

- să calculezedinamica proceselor economice;să identifice efectele proceselor economice şi stabilirea 

măsurilor de politică economică. 

Teme de bază: Sisteme şi instituţii economice; Concurenţa şi preţul; Consumul şi investiţiile; Rolul 

statului în economia mixtă; Teoria cheltuielilor şi  veniturilor publice; Resursele financiare şi rolul  

statului  în reglementarea lor,Integrarea 
economică internaţională . 
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Strategii de predare-învăţare: prelegeri, seminare, lucrări individuale, consultaţii, conversaţie, 
explicaţie, exerciţii, analize, dezbatere, studiu de caz. 

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. Constituţia Republicii Moldova aprobată la 29 iulie 1994. În: M O al RM, nr.1 din 12.08.1994. 

2. Legea bugetului de stat pe anul 2018nr. 289din 15.12.2017. În: M Onr. 464-470 din 29.12.2017 

3. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281din 15.12.2017. În: MOnr. 464-470 

din 29.12.2017 

4. Legea finanțelor publice și responsabilitățile bugetar – fiscale. nr. 181 din 25.06.2014. În: M O al R 

M nr. 223 – 230 din 8.08.2014 

Literatura de specialitate 

1. Feuraș E., Caun V. Doctrine economice. Curs universitar. Chișinău, ASEM, 2003. 

2. Cojuhari A., PogolșaN.Doctrine economice moderne și contemporane. Chișinău, 2001. 

3. Moşteanu T., „Finanţe publice”, Editura Universitară, Bucureşti, 2005. 

4. Ulian G., Doga-Mîrzac M., Rotaru L. Finanţe publice, CEP USM, Chişinău, 2012. 
5. Basle M. Histoire des penséeséconomiques. Paris, 1993 
 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Administraţie publică 

Denumirea cursului: Finanțe publice 

Codul cursului în planul de studii: U.06.A.052.21 
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Administrație publică 

Titular/Responsabil de curs: Ada Ștahovschi, dr. 

prof.univ. 

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 0 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii.  

Cursul de lecţii Finanțe publiceeste predestinat studenţilor ciclului I licență cu scopul familiarizării 

lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru înţelegerea proceselor de formare, 

distribuire și utilizare a resurselor financiare publice. Disciplina Finanţe publice are o însemnătate 

importantă în formarea cunoștințelor economice la studenții de toate profilele, contribuind la înarmarea 

lor cu un sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul finanţelor la nivel 

macroeconomic.Însuşirea cunoştinţelor se 
asigură printr-un program complex care cuprinde: lecţii teoretice; seminare; testări; lucrul individual. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- să definească conceptul de finanţe publice; 

- să determine funcţiile finanţelor publice;  

- să argumenteze rolul finanţelor publice la etapa contemporană;  

- să definească noţiunea de mecanism financiar; 

- să identifice elementele mecanismului financiar; 

- să definească sistemul şi componenţa fondurilor finanţelor publice; 

-  să cunoască metodele de gestiune financiară; 

- să descrie rolul instituţiilor cu atribuţii privind domeniul finanţelor publice; 

- să argumenteze echilibrul financiar; să definească conceptul de cheltuieli publice; 

- să determine conţinutul şi clasificarea cheltuielilor publice; 

- să argumenteze necesitatea şi rolul cheltuielilor publice; 

- să analizeze nivelul, structura, dinamica cheltuielilor publice;  
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- să descrie conţinutul cheltuielilor pentru învăţământ, sănătate, cultură,sport; 

- să descrie conţinutul cheltuielilor pentru acţiuni şi obiective economice; 

- să descrie conţinutul cheltuielilor pentru servicii de stat cu destinaţie generală; 

- să cunoască conţinutul cheltuielilor pentru securitate naţională, apărare;să determine conţinutul 

resurselor financiare publice; 

- să determine trăsăturile specifice creditului public; 

- să identifice formele creditului public; 

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

Competenţe specifice: 

- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor destudiu; 

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

viitorului specialist să se adapteze operativ la modificările dinsocietate; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu 

caracterinterdisciplinar; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniulfinanțelor publice; 

- argumentarea importanţei investigaţiilor privind diverse metode de gestiune financiară; 

- dezvoltarea capacităţii de administrare a resurselor financiare; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi de administrare și gestionare a resurselor acumulate la 

bugetul public național etc., în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor putea: 

- să analizeze sistemul bugetar şi sistemul de impozitare în republica Moldova, să evidenţieze tendinţele 

în dezvoltarea lor, să menţioneze neajunsurile şi problemele care sunt; 

- să calculeze obligaţiunile impozitare a persoanelor fizice şi juridice a perioadei anului curent; 

- să structureze bugetul consolidat pe tipurile de bază a veniturilor şi cheltuielilor; 

- să analizeze probleme datoriei publice în Republica Moldova. 
La nivel de integrarestudenţii vor putea: 

- să propună metode de optimizare a sistemului de impozitare în Republica Moldova; 

- să propună metode de bază pentru rezolvarea problemei datoriei publice în Republica Moldova; 

- să elaboreze recomandări justificate (fondate, motivate) pentru îmbunătăţirea (sistemului) relaţiilor 

interbugetare. 

Teme de bază: Conceptul şi funcţiile finanţelor publice; Mecanismul financiar; Politica financiară şi 

fiscală; Sistemul cheltuielilor publice; Cheltuieli publice pentru acţiuni social-culturale; Cheltuieli 

publice pentru acţiuni şi obiective economice; Cheltuieli publice pentru servicii de stat cu destinaţie 

generală, menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională; Sistemul resurselor financiare publice; 

Administrarea publică şi fiscală; Veniturile bugetului 
de stat şi politica fiscală a statului; Bugetul de stat şi procesul bugetar;Creditul public. 

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

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. Constituţia Republicii Moldova aprobată la 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, nr.1 din 12.08.1994. 

2. Codul fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova Nr. 1163 - XIII din 24.04.97. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova Ediţie Specială, 08 februarie 2007 

3. Legea bugetului de stat pe anul 2018nr. 289din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial nr. 464-470 

din 29.12.2017 

4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281din 15.12.2017. În: Monitorul 

Oficialnr. 464-470 din 29.12.2017 

5. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 nr. 280din 
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15.12.2017.În: Monitorul Oficial nr. 464-470 din 29.12.2017 

6. Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar şi procesul bugetar Nr.847-XIII din 

24.05.96. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.19-20/197 din 27.03.1997. 

7. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală: nr. 1585-XIII din 27.02.1998. În: 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.38-39/280 din 30.04.1998 

8. Legea privind sistemul public de asigurări sociale: nr. 489 din 08.07.1999. În: Monitorul Oficial 

al R.Moldova nr.1-4/2 din 06.01.2000 

9. Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală: nr. 1593-XV din 26.12.2002. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.18-

19/57 din 08.02.2003 

10. Legea Republicii Moldova privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte 

prestaţii de asigurări sociale nr.289-XV din 22.07.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 168-170/773 din 10.09.2004. 

11. Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie 

nr.933-XIV din 14.04.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.70-72/507 din 

22.06.2000. 

12. Legea Republicii Moldova privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni 

nr.499-XV din 14-07-99 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 106-108/507 din 

30.09.2000. 

13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de 

Asigurări Sociale a Republicii Moldova nr.739 din 25.07.2000 În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr.94- 97/834 din 03.08.2000. 

14. Ordinul Ministerului Finanţelor privind Clasificaţia bugetară nr.24.12.2015.În: Monitorul Oficial 

nr. 370- 376 din 31.12.2015 

15. Legea finanțelor publice și responsabilitățile bugetar – fiscale. nr. 181 din 25.06.2014. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 223 – 230 din 8.08.2014 

16. Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 231 – 234 din 26.11.2010 

Literatura de specialitate 

1. Hîncu R. „Finanţe publice”, Editura ASEM, Chişinău, 1999. 

2. Hîncu R. ş.a. Finanţe publice: sinteze, scheme, teste., Editura ASEM, Chişinău, 2005. 

3. John S., Andrew M., Raport asupra performanţei managementului finanţelor publice, Evaluarea 

cheltuielilor publice şi a responsabilităţii financiare, Chişinău , 2008. 

4. Leonte D., Cioponea M., „Finanţe publice”note de curs, Editura fundaţiei „România de mâine”, 

Bucureşti, 1999. 

5. Manole T. „Finanţe publice locale”, Editura Epigraf, Chişinău, 2003. 

6. Moşteanu T., „Finanţe publice”, Editura Universitară, Bucureşti, 2005. 

7. Secrieru A. „Finanţe publice” Instrumente şi mecanisme financiare de intervenţie 

guvernamentală, Editura Epigraf, Chişinău, 2004. 

8. Secrieru A. “Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova” Fundaţia Soros- Moldova, Chişinău, 
2009. 

9. Ulian G., Doga-Mîrzac M., Rotaru L. Finanţe publice, CEP USM, Chişinău, 2012. 

10. Văcărel I.. ş.a. “Finanţe publice”, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002. 
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Academia Militară a Forțelor Armate  

Facultatea Științe militare 

Denumirea cursului: Operațiuni de tragere cu armamentul de 

infanterie 

Codul cursului în planul de studii: L.01.A.151.14 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională:1031 

Științe militare  

Specialitatea : 1031.1Conducerea 

subunităților de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de armament și 

tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs:doctor în științe militare, colonel 

(r) Octavian DACIN; asistent universitar locotenent-colonel (r) 

Vladislav PROCOPII 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar practice 

60 30 30 4 - 26 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecțiiOperațiuni de tragere cu armamentul de infanterieeste predestinat studenților ciclului I 

(universitar) cu scopul pregătirii şi instruiriimilitarilordin specialitatea „Conducerea subunităților de 

Infanterie” în cunoaşterea caracteristicilor tehnico-tactice, mânuirea, deservirea şi folosirea armamentului de 

infanterie din dotarea şi înzestrarea acestor subunităţi, însuşirea noţiunilor principale despre principiile de 

tragere, operaţiunile de bază în vederea deschiderii unui foc precis asupra obiectivelor atât ziua, cât şi pe 

timp de noapte.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. In vastul complex de pregătire pentru luptă 

şedinţele cu trageri de luptă individuale şi cu subunităţile au fost, sunt şi rămân o formă de bază complexă de 

pregătire a subunităţilor mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate cu armamentul 

de infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează şi se analizează modul de îndeplinire 

a misiunilor de către militari şi subunităţi în cadrul acţiunilor tactice în situaţii de luptă în scopul nimicirii, 

neutralizării, sau avertizării inamicului. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere (competenţe cognitive): 

„Să ştie”  

- caracteristicile tactico-tehnice; 

- construcţia armamentului şi muniţiilor; 

- principiile şi regulile de tragere; 

- operaţiunile de montare, demontare a armamentului din dotare şi remedierea incidentelor ce pot apare 

pe timpul tragerilor; 

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

din dotare; 

- noţiunile generale ale balisticii interioare şi exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  

- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament şi tehnică ale 

adversarului, pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 

- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 

La nivel de aplicare (competenţe psihomotorii): 

„Să poată” pentru „a face” 

- pregăti armamentul şi muniţiile către tragere;  

- executa recunoaşterea ţintelor prin observarea în teren şi determinarea distanţilor până la ele; 

- executa rapid şi eficient trageri din toate categoriile de armament individual şi colectiv pentru a 

face faţă câmpului de luptă integrat, multidimensional, formelor şi  procedeelor de luptă 

neconvenţionale ale adversarului; 

- desfăşura acţiuni de luptă independent sau în cadrul subunităţii, pentru a face faţă cu eforturi minime 

în îndeplinirea misiunii de luptă şi eforturi îndelungate în diverse condiţii; 

- soluționa corect şi în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situaţii şi felul de armament pentru a 

da comenzi în deschiderea focului şi corectarea acestuia. 
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Condiţii prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucţia tragerii, trebuie să fie dominată 

atât de importanţa şi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanşare a unor conflicte militare 

se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, contemporane de pregătire a 

trupelor corespunzător cerinţelor ducerii luptei, generate, în principal, de impactul cu nivelul tehnologic 

ridicat al mijloacelor moderne de luptă. 

Teme de bază: Noțiuni privind fundamentele operațiunilor de  tragere; Operațiuni  pentru tragere din 

armament ușor de infanterie; Întrunirea de operațiuni pentru tragere din armament ușor de infanterie 

conform ședinței nr.1 de instrucție; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri. 

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

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: 
27. "Manual pentru instrucția tragerii cu armamentul de infanterie”, București – 1993; 

28. “Instrucțiuni. Principii și reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, București – 1993; 

29. Îndreptar pentru instrucția de foc, Moscova – 1988; 

30. Regulamentul de tragere cu AI și ML- 2000; 

31. Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (AK74, AKС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм 

ручному пулемету Калашникова (РПK74, РПKС74, РПК74Н, РПКС74Н), Moscova – 1976; 

32. Руководство по ночным прицелом к стрелковому оружию и ручным гранатометам, Moscova – 

1986; 

33. Наставление по стрелковому делу7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (АКМ и 

АКМС), Moscova – 1976; 

34. Наставление по стрелковому делу7,62-мм ручной пулемет Калашникова (РПК и РПКС), Moscova – 

1964; 

35. Наставление по стрелковому делу 7,62 мм пулеметы Калашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), 

Moscova – 1976; 

36. Руководство по ночным прицелом к стрелковому оружию и ручным гранатометам, Moscova – 

1986; 

37. Наставление по стрелковому делу - 7,62мм снайперская винтовка Драгунова(СВД) , Moscova – 

1976; 

38. Наставление по стрелковому делу 9-мм пистолет Макарова (ПМ) , Moscova – 1982; 

39. Наставление по стрелковому делу Основы стрельбы из стрелкового оружия , Moscova – 1970; 

40. Îndreptar la instrucția de foc “Grenade de mână”, Moscova – 1987; 

41. Îndreptar la instrucția de foc “Pușca mitralieră Kalașnicov”, Moscova – 1987; 

42. Наставление по стрелковому делу. Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7 и РПГ-7Д). 

Издание 2-е, дополненное. - М., Военное издательство Министерства обороны СССР, 1971; 

43.  Metodica instrucției de foc a unităților de infanterie motorizată; 

44. Îndreptar privind instrucția focului. Chișinău  2000. 

 

Academia Militară a  Forțelor Armate   

Facultatea Științe militare 

Denumirea cursului: Sisteme de armament a armatelor străine. 

Codul cursului în planul de studii: L.01.A.152.14  

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Științe militare  

Specialitatea : 1031.1 Conducerea 

subunităților de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de armament și 

tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs: doctor în științe militare, colonel 

(r) Octavian DACIN; asistent universitar locotenent-colonel (r) 

Vladislav PROCOPII 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 
studiu individual curs seminar practice 

60 30 30 10 6 14 E 2 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecții Sisteme de armament a armatelor străine este predestinat studenților ciclului I 

(universitar) cu scopul pregătirii și instruirii militarilor din specialitatea „Conducerea subunităților de 

Infanterie” în cunoașterea operațiunilor de tragere, mânuirea, deservirea și folosirea armamentului de 

infanterie din dotarea și înzestrarea subunităților similare a armatelor străine, însușirea noțiunilor principale 

despre principiile de tragere, operațiunile de bază în vederea deschiderii unui foc precis asupra obiectivelor 

atât ziua, cât și pe timp de noapte.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. În vastul complex de pregătire pentru luptă 

ședințele cu trageri de luptă individuale și cu subunitățile au fost, sunt și rămân o formă de bază complexă de 

pregătire a subunităților mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate cu armamentul 

de infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează și se analizează modul de îndeplinire 

a misiunilor de către militari și subunități în cadrul acțiunilor tactice în situații de luptă în scopul nimicirii, 

neutralizării, sau avertizării inamicului. 

  Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaștere și înțelegere (competențe cognitive): 

 „Să știe”  

- caracteristicile tactico-tehnice; 

- construcția armamentului și munițiilor; 

- principiile și regulile de tragere; 

- operațiunile de montare, demontare a armamentului din dotare și remedierea incidentelor ce pot apare pe 

timpul tragerilor; 

- metodele de folosire în luptă, regulile de exploatare, principiile și regulile de tragere din armamentul din 

dotare; 

- noțiunile generale ale balisticii interioare și exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  

- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament și tehnică ale adversarului, 

pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 

- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 

La nivel de aplicare (competențe psihomotorii): 

„Să poată” pentru „a face” 

- pregăti armamentul și munițiile către tragere;  

- executa recunoașterea țintelor prin observarea în teren și determinarea distanților până la ele; 

- executa rapid și eficient trageri din toate categoriile de armament individual și colectiv pentru a face 

față câmpului de luptă integrat, multidimensional, formelor și  procedeelor de luptă neconvenționale ale 

adversarului; 

- desfășura acțiuni de luptă independent sau în cadrul subunității, pentru a face față cu eforturi minime în 

îndeplinirea misiunii de luptă și eforturi îndelungate în diverse condiții; 

- soluționa corect și în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situații și felul de armament pentru a da 

comenzi în deschiderea focului și corectarea acestuia. 

Condiții prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucția tragerii, trebuie să fie dominată 

atât de importanța și valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanșare a unor conflicte militare 

se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât și de metode noi, contemporane de pregătire a 

trupelor corespunzător cerințelor ducerii luptei, generate, în principal, de impactul cu nivelul tehnologic 

ridicat al mijloacelor moderne de luptă. 

Teme de bază: Organizarea armamentului de infanterie; Noțiuni de balistică; Cunoașterea sistemelor de 

armament; Aparatele de ochire și observare; Întreținerea și deservirea armamentului; Reguli de tragere; 

Conducerea cu focul subunităților; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri și trageri de luptă. 

Strategii de predare-învățare: prelegeri, lucrări individuale, seminare, lecții în grup, lecții practice, 

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. 
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Bibliografie selectivă: 
1. „Manual pentru instrucția tragerii cu armamentul de infanterie”, București – 1993; 

2. „Instrucțiuni. Principii și reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, București – 1993; 

3. Îndreptar pentru instrucția de foc, Moscova – 1988; 

4. Regulamentul de tragere cu AI și ML- 2000; 

5. Manualul pentru cunoașterea și instrucția AG-9M; 

6. Metodica instrucției de foc a unităților de infanterie motorizată; 

7. Îndreptar privind instrucția focului. Chișinău  2000; 

8. Instrucțiune. Bazele tragerii din armamentul cu glonț;  

9. TAB-71M; 

10. Наставление по стрелковому делу 7,62 мм пулеметы Калашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), 

Moscova – 1986; 

11. Наставление по стрельбе из боевой машины пехоты БМП-1, Москва - 1984; 

12. Наставление по стрелковому делу 9мм Пистолет Макарова, Москва – 1986; 

13. Руководство по  5,45мм Автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н), Moscova – 

1984; 

14. Руководство по  5,45мм Пулемёту Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н), Moscova 

– 1984; 

15. Руководство по  5,45мм Автомату Калашникова Укороченному ( АКС74УН2), Moscova – 1986; 

16. Руководство по станковому гранатомёту СПГ-9М, Москва - 1974; 

17. Руководство по 30мм Автоматическому гранатомёту на станке АГС-17„Пламя”, Москва - 1982; 

18. Руководство по 12,7мм по Пулемёту „Утёс”(НСВ-12,7), Москва - 1978; 

19. Руководство по 12,7мм по Пулемёту (ДШКМ-12,7), Москва - 1942; 

20. Руководство по 14,5мм по Крупнокалиберному Пулемёту Владимирова (КПВ), Москва - 1957; 

21. Руководство по 73мм гладкоствольному орудию 2А28 „Гром”, Москва - 1977; 

22. Руководство по ночным прицелом к стрелковому оружию и ручным гранатометам, Moscova – 

1986; 

23. Наставление по стрелковому делу Основы стрельбы из стрелкового оружия , Moscova – 1970; 

24. БТР-70; 

25. БТР-80; 

26. БМД-1. 

27. http://jurnali-online.ru/vooruzhennye-sily-stran-mira/page/5 

28. http://factmil.com/load/spravochniki/5 

29. http://www.e-reading.ws/bookreader.php/1005010/Tehnika_i_oruzhie_1996_06.html 

30. http://fb.ru/article/140621/noveyshie-voennyie-razrabotki-rossii-perspektivnyie-voennyie-razrabotki-

rossii 

31. http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft20309.htm 

 

 
 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Scenarii tactice 1  

Codul cursului în planul de studii: L.02.A.153.11 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

conferențiar universitar, Alexandru TANASIEV, 

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 

60 30 30 - 10 20 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

http://jurnali-online.ru/vooruzhennye-sily-stran-mira/page/5
http://factmil.com/load/spravochniki/5
http://www.e-reading.ws/bookreader.php/1005010/Tehnika_i_oruzhie_1996_06.html
http://fb.ru/article/140621/noveyshie-voennyie-razrabotki-rossii-perspektivnyie-voennyie-razrabotki-rossii
http://fb.ru/article/140621/noveyshie-voennyie-razrabotki-rossii-perspektivnyie-voennyie-razrabotki-rossii
http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft20309.htm


120 
 

Scenarii tactice 1 este o disciplină de instrucţie la specialitatea infanterie care are scopul formării 

competenţilor la planificarea, organizarea şi conducerea luptei de către comandanţii subunităţilor de 

infanterie. La instruirea studenţilor vor fi aplicate următoarele forme de lecţii: studii aplicative şi exerciții 

tactice.  

La studiul aplicativ studenţilor le vor fi demonstrat practic, de către cadrul didactic, materialul predat la 

lecţiile teoretice, având ca scop ca la finele studiului aplicativ studenţii să înţeleagă acţiunile comandanţilor 

în cadrul planificării, organizării şi conducerii luptei. În acelaşi timp, în urma desfăşurării studiilor aplicative 

studenţii vor fi pregătiţi pentru participare la exercițiile tactice.  Metodele aplicate în cadrul studiului 

aplicativ vor fi: explicarea şi demonstrarea.  

La exercițiile tactice studenţii vor acţiona practic în cadrul activităţilor de  planificare şi conducere a 

luptei în  rolul comandanţilor de subunităţi.  Aceste lecţii va contribui la  formarea abilităţilor necesare 

comandanţilor de subunităţi de infanterie în planificarea şi conducerera acţiunilor de luptă la nivel grupă şi 

pluton de infanterie.  Pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul lecţiilor se vor aplica următoarele 

metode: explicare, demonstrare şi exersare. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- să însuşească obiectivele de bază a scenariilor tactice, trăsăturile specifice şi particularităţile acestora; 

- să cunoască  mecanismiul de organizare şi îndeplinirea misiunilor de conducere cu acţiunile subunităţilor 

în luptă; 

- să cunoască prevederile de bază ale regulamentelor de luptă, documentelor de conducere şi legislaţiei 

Republicii Moldova; 

- să fie capabil să aplice corect prevederile regulamentelor, normelor tactice la soluţionarea problemelor ce 

ţin de domeniul activităţii practice şi ştiinţifice.  

Competenţe specifice: 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea, organizarea şi conducerea 

luptei; 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea şi organizarea acţiunii 

grupei în cercetare; 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea şi organizarea acţiunii 

grupei în staţionare; 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea şi organizarea acţiunii 

grupei în deplasare; 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea şi organizarea acţiunii 

grupei în apărare. 

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

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în cercetare; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în staţionare; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie la deplasarea prin marş; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în deplasare; 

- elabora documente de luptă. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- putea îndeplini misiuni în siguranţa staţionării; 

- putea acţiona în lupta ofensivă în localitate; 

- putea amenaja poziţia de tragere; 

- putea acţiona pe timpul luptei de apărare; 

- putea acţiona în lupta de apărare în localitate; 

- putea acţiona în lupta de apărare în pădure; 

- putea acţiona în lupta ofensivă  în pădure; 

- putea acţiona în componenţa echipei (patrulei) de cercetare; 

- putea întocmi situaţia tactică pe harta de lucru. 
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Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Scenarii tactice 1 este necesară studierea şi absolvirea 

cursului  iniţial. 

Teme de bază: Grupa de infanterie motorizată în cercetare. Grupa de infanterie motorizată în apărare. 

Strategii de predare-învăţare: 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: 
17. Doctrina militară a Republicii Moldova, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr.482-XIII din 

06.06.95, Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.38-39/429 din 14.07.1995. 

18. Manualul pentru luptă al grupei de infanterie, Chisinau, 2010. 

19. Manualul Instrucţiei luptătorului, Sibiu, 2001. 

20. I-4, Manualul instrucţiei infanteriştilor, Făgăraș, 2000. 

21. Manualul simbolurilor și termenologiei militare, Chişinău, 2013. 

22. Culegerea de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii 

naţionale şi apărării armate, Bucureşti, 2000. 

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

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

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

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

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

tactică). 

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

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

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

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

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

 

 
 

 
 

 
 

Academia Militară a Forţelor 

Armate Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Acţiunile blindatelor  pe cîmpul de luptă  

Codul cursului în planul de studii: L.02.A.154.11 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea 

subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

conferențiar universitar, Tudor CATAN, asistent universitar  

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 14 16 - E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Scopul general al procesului de învăţământ este de a produce schimbări de durată a comportamentului 

celui care învaţă, a modului de a gândi, simţi şi a acţiona al acestuia. Sistemul de cunoştinţe predate este 

necesar să fie mereu schimbate datorită dezvoltării continuu ale ştiinţei, evoluţiei social-economice şi 

tehnologice. Acţiunile blindatelor pe cîmpul de luptă în procesul de formare al ofiţerului de infanterie apare 

ca o disciplină a cărei curriculum va fi continuu optimizat, influenţat de modernizarea tehnicii şi idealul 
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educaţional urmărit al instituţiei (specialităţii). 

Din punct de vedere al finalităţilor procesului de învăţământ în domeniul dat sunt formarea capacităţilor 

de specialist în domeniul întrebuinţării blindatelor pe cîmpul de luptă.   

În acest sens, problema standardizării învăţământului universitar se înscrie în contextul eficientizării 

învăţământului ca sistem şi ca proces. Astăzi investiţia în învăţământ este una dintre cele mai importante. În 

astfel de condiţii, standardizarea învăţământului devine o necesitate, fapt impus atât de particularităţile 

funcţionării sistemului de învăţământ în cadrul armatei şi societăţii, cât şi de condiţiile integrării 

internaţionale a ţării noastre. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- să poată determina noţiunile conceptuale privind acţiunile blindatelor pe cîmpul de luptă; 

- să aprecieze rolul blindatelor pe cîmpul de luptă; 

- să obţină cunoştinţe temeinice în domeniul de întrebiunţare a blindatelor pe cîmpul de luptă; 

- să abordeze problemele generale de protecţia muncii la lucrul cu blindatele; 

- să clasifice caracteristicile tehnice şi tactice ale blindatelor.  

 Competenţe specifice: 

- să dobândească deprinderile teoretice necesare desfăşurării activităţilor specifice întrebiunţării blindatelor 

pe cîmpul de luptă. 

- să se familiarizeze cu noţiunile generale privind acţiunile blindatelor pe cîmpul de luptă şi formarea 

capacităţilor de specialist în organizarea întrebiunţării blindatelor pe cîmpul de luptă. 

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

- planifica şi organiza întreţinerea tehnică a blindatelor; 

- planifica şi organiza acţiunile blindatelor la marş, staţionare, în lupta de apărare şi ofensivă în cadrul 

grupei de infanterie, să conducă cu acţiunile membrilor echipajului; 

- organiza acţiunile blindatelor în medii specifice;  

- să folosească cu iscusinţa şi eficient posibilităţile de luptă ale armamentului tehnicii de luptă, să dea la 

timp şi corect misiunile de luptă mijloacelor de foc; 

- acţiona în condiţii de folosiriede către inamic a armelei NBC şi mijloacelor incendiare, să ia masuri 

pentru refacerea capacităţii de luptă; 

folosi practic mijloacele de protecţie individuala şi colectivă, aparatele de control chimic şi radiaţional; 

- planifica şi organiza evacuarea blindatelor pe cîmpul de luptă;  

- îndeplini personal baremele tactice; 

- menţine tehnica în capacitate permanentă de luptă. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să stabilească corelaţia funcţională dintre membrii echipajului şi desantului; 

- să elaboreze studii în domeniul acţiunilor blindatelor pe cîmpul de luptă; 

- să determine perspectivele dezvoltării mijloacelor de comunicaţii; 

- să elaboreze studii în domeniul exploatării blindatelor pe cîmpul de luptă. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Acţiunile blindatelor pe cîmpul de luptă este necesară 

studierea şi absolvirea cursului  iniţial. 

Teme de bază: Atribuţiile comandandantului maşinii de luptă şi ale celorlalţi membri din echipajul maşinii 

la instrucţie şi în luptă. Instrucţia tactică  şi genistică a membrilor echipajului. Noţiuni privind întrebuinţarea 

blindatelor în cercetare. Acţiunile blindatelor în siguranţa marşului şi siguranţei staţionării. Acţiunile 

blindatelor în lupta de apărare şi de ofensivă în cadrul grupei de infanterie. 

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 de luptă a trupelor de uscat. (Partea II, batalion, companie). 

2. Regulamentul de luptă a trupelor de uscat. (Partea a III pluton, grupă, tanc). 
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3. Procedeele şi metodele de acţiuni a soldatului în luptă. Editura militară. 

4. Harta ofiţerilor. Editura militară 1985. 

5. Regulile de securitate în timpul aplicaţiilor şi instrucţiilor pregătirii de luptă. Editură militară  1988. 

6. “Tactica”. (Partea I pluton, grupă, tanc). Editură militară 1985. 

7. Plutonul de infanterie (tancuri) în luptă. Editură militară 1989. 

8. Pregătirea tactică a subunităţilor de tancuri şi infanterie. Merimschii. Editură militară 1987. 

9. Pregătirea ofiţerilor în rezervă a trupelor de uscat. Editură militară. 

10. Manual sergentului. Editură militară. 

11. Regulamentul de luptă a infanteriei şi vînătorilor de munte (Pluton, grupă, soldat) AN – 4. 

12. Regulamentul de luptă a infanteriei şi vînătorilor de munte. (Batalion, companie) AN - 3. 

13. Metodica organizării, pregătirii şi desfăşurării tragerilor de luptă cu grupa şi pluton de   

infanterie, vînători de munte, paraşutişti şi cercetare. Bucureşti 1981. 

14. Subunităţile armatelor străine. Editură militară 1975. 

15. Manualul grupei de infanterie. Chişinău 2009. 

16. Manualul plutonului de infanterie. Chişinău 2009. 

17. Manualul pentru luptă al companiei de infanterie. Chişinău 2009.  

18. Manualul pentru luptă al companiei de infanterie. Bucureşti 2001. 

19. Guriţanu GM “Tactica generală”. Principiile de bază a luptei moderne de arme întrunite.   

Chişinău 1993. 

20. Guriţanu GM “Tactica generală”. Pregătirea şi ducerea luptei de arme întrunite (Pluton,      

companie) Chişinău 1993. 

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

motorizată. 

22. Guriţanu GM “Tactica generală”. Principiile de bază ale ofensivei unităţilor şi subunităţilor  

infanterie motorizată. 

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

pregătirea tactică). 

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

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

companie). 

26. Guriţanu GM “Metodica pregătirii tactice”. (soldat, grupă, pluton). 

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

28. Plutonul infanterie motorizată în apărare (material didactic). Chişinău 2006. 

29. Metodica pregătirii şi desfăşurării şedinţelor tactice cu trageri de luptă cu grupa şi plutonul,   aplicaţiilor 

tactice cu trageri de luptă cu compania. Chişinău 2002. 

 

 

Academia Militară a Forţelor Armate  

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Mentenanța tehnicii militare 

Codul cursului în planul de studii: L.03.A.155.14  

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie                     

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de 

armament şi tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs: colonel (r), asistent   

universitar Vasile Galațan. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs practice laborator 

60 30 30 16 14 - Examen 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Mentenanța tehnicii militare asociate luptei și acțiunilor militare nonviolente este componenta logisticii care 

contribuie direct la menținerea și refacerea capacității de luptă a unităților, reprezentănd totalitatea acțiunilor 

întreprinse pentru a menține și/sau restabili caracteristicile specifice tehnicii militare potrivit destinației. 
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1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

trebuie  să  definească: 

- Generalități privind conducerea mentenanței tehnicii militare; 

- Pregătirea tehnică a personalului din subordine; 

- Organizarea și realizarea exploatării tehnicii militare; 

- Asigurarea acțiunilor și protecția unităților (subunităților) și formațiunilor de mentenanță; 

- Mentenanța tehnicii militare în lupta militară; 

- Mentenanța tehnicii militarebpe timp de pace. 

2. La nivel de aplicare: 

să  aplice: 

- Calculul estimării  nivelului stării tehnice și de operativitate a tehnicii militare; 

- Atribuțiile personalului din formațiunile de reparație a tehnicii militare; 

- Evacuarea tehnicii militare deteriorate și imobilizate; 

- Reguli privind organizarea reparației tehnicii militare. 

Condiţii prerechizit obiectivul principal al disciplinei „Mentenanța tehnicii militare” are rolul de a 

contracara diminuarea posibilităților de acțiune a unităților militare, ca urmare a defecțiunilor tehnice  

provocate și formarea deprinderilor practice și teoretice  la următoarele activități: controlul, testarea, 

întreținerea, clasificarea operațională, recuperarea și evacuarea tehnicii, repararea, reconstrucția, reclamațiile 

tehnicii militare. 

Teme de bază: Organizarea, planificarea și evidența exploatării tehnicii militare.  Reparația tehnicii militare. 

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

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. Ord.MA al RM nr.158 din 19.07.2002, Ord.MA al RM 78 din 16.04.2002,  Ord.MA al RM 66 din 

19.06.2000. 

2. Regulamentul mentenanţei tehnicii militare la pace şi pe timpul acţiunilor militare. 

3. „Regulamentul transporturilor auto militare”.  

4. „Instrucţiunea de folosire a subunităţilor de maşini grele”.  

5. „Manuale şi instrucţiuni de cunoaştere şi exploatare a mijloacelor de alimentare şi transportare a 

carburanţilor şi uleiurilor”.  

6. „Prevederea privind modul de folosire a autocamioanelor şi autobuzelor grupului de transport pentru 

pasageri în marile unităţi, unităţile militare,  instituţiile şi întreprinderile Armatei Naţionale” 

7. „Normele de încărcare a încărcăturilor militare în ţară şi ambalaje standarde, în pachete şi containere pe 

automobile, remorci şi semiremorci”. 

8. „Culegere de normative pentru pregătire de  luptă a subunităţilor de servicii logistice ale trupelor terestre”. 

9. „Manualul sergentului serviciului auto MAU SSR”. 

10. „Manualul asigurării tehnice a unităţilor şi subunităţilor în luptă”  Editura Moscova 1998. 

 

Academia Militară a  Forțelor Armate  

Facultatea Științe militare 

Denumirea cursului: Sprijinul de foc a subunităților de infanterie 

Codul cursului în planul de studii: L.03.A.156.14 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 1031 

Științe militare  

Specialitatea : 1031.1 Conducerea 

subunităților de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Sisteme de armament și 

tehnică militară 

Titular/Responsabil de curs: doctor în științe militare, colonel 

(r) Octavian DACIN; asistent universitar locotenent-colonel (r) 

Vladislav PROCOPII 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar practice 

60 30 30 8 6 16 E 2 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecții Sprijinul de foc a subunităților de infanterie este predestinat studenților ciclului II 

(universitar) cu scopul pregătirii și instruirii militarilor din specialitatea „Conducerea subunităților de 

Infanterie” în cunoașterea operațiunilor de tragere, mânuirea, deservirea și folosirea armamentului de 

infanterie din dotarea și înzestrarea acestor subunități, însușirea noțiunilor principale despre principiile de 

tragere, operațiunile de bază în vederea deschiderii unui foc precis asupra obiectivelor atât ziua, cât și pe 

timp de noapte.  

Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală și practică. În vastul complex de pregătire pentru 

luptă ședințele cu trageri de luptă individuale și cu subunitățile au fost, sunt și rămân o formă de bază 

complexă de pregătire a subunităților mici, un prilej deosebit de pregătire psihologică. Tragerile executate 

cu armamentul de infanterie constituie modalitatea de bază, prin care se materializează și se analizează 

modul de îndeplinire a misiunilor de către militari și subunități în cadrul acțiunilor tactice în situații de luptă 

în scopul nimicirii, neutralizării, sau avertizării inamicului. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaștere și înțelegere (competențe cognitive): 

 „Să știe”  

- caracteristicile tactico-tehnice; 

- construcția armamentului și munițiilor; 

- principiile și regulile de tragere; 

- operațiunile de montare, demontare a armamentului din dotare și remedierea incidentelor ce pot apare 

pe timpul tragerilor; 

- metodele de folosire în luptă, regulile de exploatare, principiile și regulile de tragere din armamentul din 

dotare; 

- noțiunile generale ale balisticii interioare și exterioare referitoare la armamentul de infanterie;  

- gradul de pericol pe care îl reprezintă diferite categorii de armament și tehnică ale adversarului, 

pentru a le nimici sau distruge selectiv în câmpul de luptă; 

- bazele conducerii cu focul grupei de infanterie în diferite forme ale luptei clasice. 

La nivel de aplicare (competențe psihomotorii): 

- pregăti armamentul și munițiile către tragere;  

- executa recunoașterea țintelor prin observarea în teren și determinarea distanților până la ele; 

- executa rapid și eficient trageri din toate categoriile de armament individual și colectiv pentru a face 

față câmpului de luptă integrat, multidimensional, formelor și  procedeelor de luptă neconvenționale ale 

adversarului; 

- desfășura acțiuni de luptă independent sau în cadrul subunității, pentru a face față cu eforturi minime în 

îndeplinirea misiunii de luptă și eforturi îndelungate în diverse condiții; 

- soluționa corect și în scurt timp misiuni de foc din tot aspectul de situații și felul de armament pentru a da 

comenzi în deschiderea focului și corectarea acestuia. 

Condiții prerechizit: Pregătirea pentru luptă, pilonul căreia este instrucția tragerii, trebuie să fie dominată 

atât de importanța și valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanșare a unor conflicte militare 

se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât și de metode noi, contemporane de pregătire a 

trupelor corespunzător cerințelor ducerii luptei, generate, în principal, de impactul cu nivelul tehnologic 

ridicat al mijloacelor moderne de luptă. 

Teme de bază: Organizarea armamentului de infanterie; Noțiuni de balistică; Cunoașterea sistemelor de 

armament; Aparatele de ochire și observare; Întreținerea și deservirea armamentului; Reguli de tragere; 

Conducerea cu focul subunităților; Pregătirea metodică; Antrenamente de trageri și trageri de luptă. 

Strategii de predare-învățare: prelegeri, lucrări individuale, seminare, lecții în grup, lecții practice, 

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. 



126 
 

Bibliografie selectivă: 
1. „Manual pentru instrucția tragerii cu armamentul de infanterie”, București – 1993; 

2. „Instrucțiuni. Principii și reguli de tragere cu armamentul de infanterie”, București – 1993; 

3. Îndreptar pentru instrucția de foc, Moscova – 1988; 

4. Regulamentul de tragere cu AI și ML- 2000; 

5. Manualul pentru cunoașterea și instrucția AG-9M; 

6. Metodica instrucției de foc a unităților de infanterie motorizată; 

7. Îndreptar privind instrucția focului. Chișinău  2000; 

8. Instrucțiune. Bazele tragerii din armamentul cu glonț;  

9. TAB-71M; 

10. Наставление по стрелковому делу 7,62 мм пулеметы Калашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ), 

Moscova – 1986; 

11. Наставление по стрельбе из боевой машины пехоты БМП-1, Москва - 1984; 

12. Наставление по стрелковому делу 9мм Пистолет Макарова, Москва – 1986; 

13. Руководство по  5,45мм Автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н), Moscova – 

1984; 

14. Руководство по  5,45мм Пулемёту Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н), Moscova 

– 1984; 

15. Руководство по  5,45мм Автомату Калашникова Укороченному ( АКС74УН2), Moscova – 1986; 

16. Руководство по станковому гранатомёту СПГ-9М, Москва - 1974; 

17. Руководство по 30мм Автоматическому гранатомёту на станке АГС-17„Пламя”, Москва - 1982; 

18. Руководство по 12,7мм по Пулемёту „Утёс”(НСВ-12,7), Москва - 1978; 

19. Руководство по 12,7мм по Пулемёту (ДШКМ-12,7), Москва - 1942; 

20. Руководство по 14,5мм по Крупнокалиберному Пулемёту Владимирова (КПВ), Москва - 1957; 

21. Руководство по 73мм гладкоствольному орудию 2А28 „Гром”, Москва - 1977; 

22. Руководство по ночным прицелом к стрелковому оружию и ручным гранатометам, Moscova – 

1986; 

23. Наставление по стрелковому делу Основы стрельбы из стрелкового оружия , Moscova – 1970; 

24. БТР-70; 

25. БТР-80; 

26. БМД-1. 
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Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Modulul: Scenarii tactice 2  

Codul cursului în planul de studii: L.04.A.157.11 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe 
militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea subunităţilor 

de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

conferențiar universitar, Alexandru TANASIEV, 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 

60 30 30 - 10 20 E 2 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Scenarii tactice 2 este o disciplină de instrucţie la specialitatea infanterie care are scopul formării 

competenţilor la planificarea, organizarea şi conducerea luptei de către comandanţii subunităţilor de 

infanterie. La instruirea studenţilor vor fi aplicate următoarele forme de lecţii: studii aplicative şi exerciții 

tactice.  

La studiul aplicativ studenţilor le vor fi demonstrat practic, de către cadrul didactic, materialul predat la 

lecţiile teoretice, având ca scop ca la finele studiului aplicativ studenţii să înţeleagă acţiunile comandanţilor 

în cadrul planificării, organizării şi conducerii luptei. În acelaşi timp, în urma desfăşurării studiilor aplicative 

studenţii vor fi pregătiţi pentru participare la exercițiile tactice.  Metodele aplicate în cadrul studiului 

aplicativ vor fi: explicarea şi demonstrarea.  

La exercițiile tactice studenţii vor acţiona practic în cadrul activităţilor de  planificare şi conducere a 

luptei în  rolul comandanţilor de subunităţi.  Aceste lecţii va contribui la  formarea abilităţilor necesare 

comandanţilor de subunităţi de infanterie în planificarea şi conducerera acţiunilor de luptă la nivel grupă şi 

pluton de infanterie.  Pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul lecţiilor se vor aplica următoarele 

metode: explicare, demonstrare şi exersare. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- să însuşească obiectivele de bază a scenariilor tactice, trăsăturile specifice şi particularităţile acestora; 

- să cunoască  mecanismiul de organizare şi îndeplinirea misiunilor de conducere cu acţiunile subunităţilor 

în luptă; 

- să cunoască prevederile de bază ale regulamentelor de luptă, documentelor de conducere şi legislaţiei 

Republicii Moldova; 

- să fie capabil să aplice corect prevederile regulamentelor, normelor tactice la soluţionarea problemelor ce 

ţin de domeniul activităţii practice şi ştiinţifice. 

 Competenţe specifice: 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea, organizarea şi conducerea 

luptei; 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea şi organizarea acţiunii 

grupei în cercetare; 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea şi organizarea acţiunii 

grupei în staţionare; 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea şi organizarea acţiunii 

grupei în deplasare; 

- activitatea comandantului de grupă de infanterie motorizată pentru planificarea şi organizarea acţiunii 

grupei în apărare. 

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

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în cercetare; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în staţionare; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie la deplasarea prin marş; 

- planifica, organiza şi conduce cu acţinile grupei de infanterie în deplasare; 

- elabora documente de luptă. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- putea îndeplini misiuni în siguranţa staţionării; 

- putea acţiona în lupta ofensivă în localitate; 

- putea amenaja poziţia de tragere; 

- putea acţiona pe timpul luptei de apărare; 

- putea acţiona în lupta de apărare în localitate; 

- putea acţiona în lupta de apărare în pădure; 

- putea acţiona în lupta ofensivă  în pădure; 

- putea acţiona în componenţa echipei (patrulei) de cercetare; 

- putea întocmi situaţia tactică pe harta de lucru. 
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Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Scenarii tactice 1 este necesară studierea şi absolvirea 

cursului  iniţial. 

Teme de bază: Plutonul de infanterie în apărare. 

Strategii de predare-învăţare: 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. Doctrina militară a Republicii Moldova, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr.482-XIII din 

06.06.95, Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.38-39/429 din 14.07.1995. 

2. Manualul pentru luptă al grupei de infanterie, Chisinau, 2010. 

3. Manualul Instrucţiei luptătorului, Sibiu, 2001. 

4. I-4, Manualul instrucţiei infanteriştilor, Făgăraș, 2000. 

5. Manualul simbolurilor și termenologiei militare, Chişinău, 2013. 

6. Culegerea de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii 

naţionale şi apărării armate, Bucureşti, 2000. 

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

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

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

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

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

tactică). 

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

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

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

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

16. Soldatul în luptă (curs de prelegeri). Chişinău 2006.  
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Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Modulul: Bazele apărării antiaeriene 
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Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 
Specialitatea : 1031.1 Conducerea 

subunităţilor de infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

conferențiar universitar, Igoz 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 

60 30 30 18 6 6 E 2 
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Sistemul de apărare antiaeriană, ca instrument de asigurare a integrității spațiului aerian național, 

parcurge, în prezent, procesul de redefinire a principiilor de organizare şi funcționare, de redimensionare, 

modernizare şi înzestrare cu noi mijloace de luptă care să-i confere siguranță și mobilitate a Forțelor 

Terestre.  

Disciplina „Bazele apărării antiaeriene”, este o disciplină, la care studenții vor fi instruiți în înțelegerea 

principiilor de organizare, funcționare și întrebuințare unităților/subunităților specifice. Cunoștințele primite 

la modulul dat vor permite studenților să se orienteze mai bine în spectrul operațiilor de apărare și protecție 

antiaeriană. 

Disciplina este poziționată ca una la libera alegere, având în vedere motivarea studentului de a satisface 

serviciul ulterior în unitățile/subunitățile de apărare antiaeriană în cadrul Forțelor Terestre sau Forțelor 

Aeriene. Disciplina are ca scopul pregătirea studenților pentru a fi capabil să analizeze fenomenele luptei 

antiaeriene.  

Obiectivul principal al disciplinei este formarea la studenți a deprinderilor de analiză amenințărilor 

aeriene şi planificarea/conducerea cu acțiunile de luptă privind apărarea/protecția antiaeriană. 

Instruirea studenților se va desfășura sub următoarele forme: prelegeri, seminare și lecții practice. La 

prelegeri se va preda materialul teoretic, având ca scop ca la finele ședinței studentul să definească şi să 

cunoască aspectele teoretice ale temei. La seminare se va dezbate materialul predat în cadrul prelegerilor și 

materialele suplimentare studiate de sine stătător, având scopul ca la finele ședinței studentul să înțeleagă şi 

să explice aspectele teoretice ale temei, să poată cauta și analiza materialele privind apărarea antiaeriană. 

Lecții practice sunt destinate diferitor calcule legate de apărarea antiaeriană, precum și îndeplinirii unor 

atribuții în cadrul punctului de comandă antiaerian (a operatorului stației de radiolocație, dictorului, 

planșetistului). 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- să cunoască posibilitățile armamentului specific/tehnicii de luptă din înzestrare. 

- interpreta acțiunile posibile ale inamicului aerian asupra forțelor proprii; 

- evalua posibilitățile de luptă ale mijloacelor de atac aerian; 

- evalua posibilitățile de luptă ale mijloacelor de riposta antiaeriană; 

- îndeplini atribuțiile simple a personalului din punctul de comandă (operator al stației de radiolocație, 

dictor, planșetist); 

- aplica cunoștințele dobândite pentru planificarea corectă a acțiunilor militare. 

 Competenţe specifice: 

- să dobândească cunoștințe teoretice necesare înțelegerii și analizei fenomenelor amenințării aeriene și 

luptei antiaeriene. 

- să se familiarizeze cu noțiunile generale privind planificarea și conducerea cu acțiunile militare privind 

apărarea antiaeriană. 

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

- posibilele amenințări aeriene; 

- modalitățile de acțiune a inamicului aerian; 

- particularităţile luptei cu inamicul aerian; 

- particularitățile apărării antiaeriene active și pasive (protecției antiaeriene); 

- componentele sistemului de apărare antiaeriană; 

- modurile de întrebuințare ale unităților/subunităților de apărare antiaeriană în diferite tipuri de acțiuni 

militare și în medii specifice; 

- sistemul de control al spațiului aerian; 

- regulile de angajare a inamicului aerian. 
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 La nivel de integrare studenţii vor: 

- să cunoască posibilitățile armamentului specific/tehnicii de luptă din înzestrare. 

- interpreta acțiunile posibile ale inamicului aerian asupra forțelor proprii; 

- evalua posibilitățile de luptă ale mijloacelor de atac aerian; 

- evalua posibilitățile de luptă ale mijloacelor de riposta antiaeriană; 

- îndeplini atribuțiile simple a personalului din punctul de comandă (operator al stației de radiolocație, 

dictor, planșetist); 

- aplica cunoștințele dobândite pentru planificarea corectă a acțiunilor militare. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Bazele apărării antiaeriene este necesară studierea şi 

absolvirea cursului  iniţial. 

Teme de bază: Analiza acțiunilor inamicului aerian. Posibilitățile de luptă ale mijloacelor de atac aerian. 

Unitățile de apărarea antiaeriană din compunerea Forțelor Aeriene. Unitățile de apărarea antiaeriană din 

compunerea Forțelor Terestre. Sistemul informațional antiaerian. Sistemul de foc antiaerian. Posibilitățile de 

luptă ale mijloacelor de ripostă antiaeriană. Particularitățile luptei cu inamicul aerian în apărare. 

Particularitățile luptei cu inamicul aerian în ofensivă. 

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. AA-1 Manualul apărării aeriene cu baza la sol, București, 2004. 

2. FT/AA/1/1 Manualul operaţiilor de apărare antiaeriană şi antirachetă  în cadrul Forţelor Terestre, 

Bucureşti, 2005. 

3. FT/AA/2/2 Manualul operaţiilor de apărare antiaeriană executate de către toate armele din cadrul 

Forţelor Terestre, Bucureşti, 2004. 

4. Manualul divizionului de rachete antiaeriene/ artilerie antiaeriană, București, 2004. 

5. F.T./A.A./3/1 Manualul pentru luptă al divizionului de rachete antiaeriene/ artilerie antiaeriană din 

cadrul Forţelor Terestre, Sibiu, 2005. 

6. FT/AA/6/2 Manualul instrucţiei cercetaşului pentru spaţiul aerian din Forţele Terestre, Sibiu, 2004. 

7. Bălăceanu I. Manual conducerea focului unităţilor de artilerie şi rachete antiaeriene, Bucureşti, 2001. 

8. Bălăceanu I., Dumitru D., Stuparu G. Evaluarea posibilităților de luptă ale mijloacelor de agresiune 

aeriană și ale celor de ripostă antiaeriană, Editura Singur, Târgoviște, 2003.  

9. FT-3 Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre, Bucureşti, 2006. 

10. FT/I-1 Manualul  pentru  luptă  al  brigăzii mecanizate (infanterie, infanterie uşoară),  București, 2004. 

11. Manualul de luptă al batalionului de infanterie, Chișinău, 2012. 

12. CSA-1Manual pentru controlul spaţiului aerian, Chișinău, 2006. 

13. Боевые действия батареи зенитной артиллерии. Пособие для командиров батарей и взводов 

зенитной артиллерии, Centrul editorial al MA, Chișinău, 1995. 

14. Ghidul comandantului plutonului de artilerie și rachete antiaeriene din forțele terestre. Proiect, Școala de 

Aplicație pentru Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană "Ioan Vodă", Sibiu, 2004. 

15. Справочник офицера противовоздушной обороны, Москва, 1987. 

16. Боевой устав войск противовоздушной обороны. Часть IX. Зенитная артиллерийская батарея, 

взвод, расчет войсковой ПВО, Воениздат, Москва, 1984. 
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Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

conferențiar universitar, Valeriu DELIGHIOZ, lector 

universitar  
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de infanterie 

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 14 4 12 E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Curriculumul la disciplina Pregătirea informativă   a câmpului de luptă reprezintă un aspect substanţial  al 

învăţământului universitar militar. El se axează pe trei niveluri comportamentale,  cu un grad divers de 

complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor 

teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul pregătirii informative   a câmpului de luptă. Aplicarea 

presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea 

capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea 

situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor 

personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de 

învăţământ la disciplina Pregătirea informativă a câmpului de luptă formată prin realizarea obiectivelor de 

cunoaştere şi aplicare. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- să defineascăprocesului IPB; 

- să cunoască locul, rolul şi scopul procesului IPB; 

- să definească termeni şi simboluri grafice specifice procesului IPB; 

- să cunoască etapele procesului IPB; 

- să cunoască activităţile privind definirea mediului de confruntare; 

- să cunoască etapele descrierii efectelor mediului de confruntare asupra operaţiilor; 

- să cunoască activităţile privind evaluarea inamicului; 

- să cunoască etapele determinării cursurilor de acţiune probabile ale inamicului. 

 Competenţe specifice: 

- să dobândească deprinderile teoretice necesare desfăşurării activităţilor specifice întrebiunţării blindatelor 

pe cîmpul de luptă. 

- să se familiarizeze cu noţiunile generale privind pregătirea informativă a câmpului de luptă şi formarea 

capacităţilor de specialist în organizarea pregătirea informativă  a câmpului de luptă. 

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

- planifica, organiza şi conduce procesul pregătirea informativă  a câmpului de luptă; 

- defini mediul de confruntare; 

- descrie efectele mediului de confruntare asupra operaţiilor; 

- evalua inamicul; 

- determina cursurile de acţiune probabile ale inamicului. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- să stabilească corelaţia funcţională dintre compartimentele statului major; 

- să elaboreze studii în domeniul pregătirii informative a câmpului de luptă. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Pregătirea informativă   a câmpului de luptă este necesară 

studierea şi absolvirea cursului  iniţial. 

Teme de bază: Consideraţii generale privind procesul pregătirii informative a câmpului de luptă. Definirea 

mediului de confruntare. Descrierea efectelor mediului de confruntare asupra operaţiilor. Evaluarea 

inamicului. Determinarea cursurilor de acţiune probabile ale inamicului. Procesul pregătirii informative a 

câmpului de luptă pentru unităţile de sprijin. Procesul pregătirii informative a câmpului de luptă în ofensivă 

şi apărare. 
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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. S.M.G./Cc.-2.3 Manualul pentru pregătirea informativă a câmpului de luptă. Bucureşti 2001. 

2. FM 101-5-1, MCRP 5-2a Termeni şi simboluri operaţionale. SIBIU. 

3. Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniul politicii militare, securităţii naţionale şi 

apărării armate. Bucureşti 2000. 

4. Lexicon militar. Chişinău 1994. 

 

Academia Militară a Forţelor Armate 

Facultatea Ştiinţe militare 

Denumirea cursului: Acţiunele subunităţilor de Geniu şi NBC 

Codul cursului în planul de studii: L.05.A.160.11 
Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 1031 
Ştiinţe militare 

Specialitatea :  

1031.1 Conducerea subunităţilor de 

infanterie 

Catedra responsabilă de curs: Artă militară 

Titular/Responsabil de curs: Gheorghe MEREUȚĂ, 

conferențiar universitar, Ion GODOROJA, şef catedră artă 

militară 

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 13 16 - E 2 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Scopul general al procesului de învăţământ este de a produce schimbări de durată a comportamentului celui 

care învaţă, a modului de a gândi, simţi şi a acţiona al acestuia. Sistemul de cunoştinţe predate este necesar 

să fie mereu schimbate datorită dezvoltării continuu ale ştiinţei, evoluţiei social-economice şi tehnologice. 

Acţiunele subunităţilor de Geniu şi NBC pe câmpul de luptă în procesul de formare al ofiţerului-infanterist 

apare ca o disciplină a cărei curriculum fa vi mereu optimizat, influenţat de modernizarea armamentului de 

infanterie, tacticii de luptă şi idealul educaţional urmărit al instituţiei (specialităţii de geniu şi NBC). 

În acest sens, problema standardizării învăţământului universitar se înscrie în contextul eficientizării 

învăţământului ca sistem şi ca proces. Astăzi investiţia în învăţământ este una dintre cele mai importante. În 

astfel de condiţii, standardizarea învăţământului devine o necesitate, fapt impus atât de particularităţile 

funcţionării sistemului de învăţământ în cadrul societăţii, cât şi de condiţiile integrării internaţionale a ţării 

noastre. 

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, 

obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice. 

Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de învăţământ. 

Curriculumul la disciplina Acţiunele subunităţilor de Geniu şi NBC pe câmpul de luptă reprezintă un aspect 

inovator al învăţământului universitar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de 

complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor 

teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul artei militare. Aplicarea presupune formarea abilităţilor 

tipice disciplinei Acţiunele subunităţilor de Geniu şi NBC pe câmpul de luptă, dezvoltarea capacităţilor. 

Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în 

situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de caz, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, 

manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie 

finalitatea procesului de învăţământ la disciplina Acţiunele subunităţilor de Geniu şi NBC pe câmpul de 

luptă, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare. 

Astfel conceput, curriculumul universitar reprezintă faţeta incipientă a oricărei discipline universitare, 

prezentându-se nu numai studentului, dar şi profesorului, ca un program de activitate propriu. 

Curriculumul la disciplina Acţiunele subunităţilor de Geniu şi NBC pe câmpul de luptă, ţinând cont de cele 

expuse mai sus, cuprinde aspectele generale referitoare la doctrina militară, structura organizatorică a armei 
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geniu, bazele luptei moderne, acţiunile subunităţilor de geniu şi NBC în luptă, încadrându-se în numărul de 

ore repartizate pentru realizare în semestrul VI, anul III de studii. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- bazele de geniu;  

- structura organizatorică, posibilităţile subunităţilor de geniu, tehnică de geniu şi principiile de folosire a 

lor; 

- misiunile (sarcinile) asigurării genistice şi posibilităţile subunităţilor de diferite genuri de arme la 

îndeplinirea acestor misiuni; 

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

fortificaţie; 

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

ocupate de subunităţi; 

- destinaţia, componenţa şi modul de întrebuinţare a mijloacelor de mascare confecţionate în industrie şi 

pregătite în trupe; 

- modul şi procedeele de confecţionare a măştilor şi a machetelor cu forţele şi mijloacele trupelor; 

- destinaţia, clasificarea şi caracteristicile tactico – tehnice a armamentului, muniţiilor şi a barajelor 

genistice; 

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

deplantare a lor; 

- procedeele de trecere a barajelor genistice; 

- substanţele explozive, mijloacele de dare a focului şi accesoriilor folosite la lucrările de distrugere în 

trupe; 

- regulile de manipulare a substanţelor explozive şi procedeele de explozie; 

- caracteristicile tactico – tehnice ale tehnicii de trecere şi parcurilor de pontoane;  

- mijloacele de aprovizionare cu apă a trupelor; 

- structura organizatorică a unui pluton (companie) apărare NBC precum și locul, rolul și misiunile 

acesteia; 

- particularităţile luptei cu inamicul aerian; 

- modul de întrebuințare ale unităților/subunităților de apărare NBC; 

- sistemul de comandă și control cu subunitățile de apărare NBC; 

- modul de întrebuințare ale unităților/subunităților de apărare NBC în tipuri diferite de acțiuni militare și 

în medii specifice; 

- modalitățile executării cercetării NBC 

- aparatele de cercetare NBC din dotarea AN; 

- mașinile de cercetare chimice și de radiație precum și utilajul NBC existent în AN; 

- tehnica militară, aparatele și mijloacele de control dozimetric și chimic existent în A.N; 

- aparatele de cercetare NBC, mijloacele precum și echipamentul modern din dotarea AN. 

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; 
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- 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; 

- 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: 

- organiza executarea lucrărilor de căutare a obiectelor explozive şi deminare a terenului şi obiectelor; 

- elabora documentaţia tehnică şi tehnologică pentru executarea lucrărilor de nimicire (dezamorsare) a  

obiectelor explozive de diferite tipuri;  

- organiza executarea lucrărilor de nimicire (dezamorsare) a  obiectelor explozive de diferite tipuri; 

- organiza executarea lucrărilor de deminare umanitară a terenului şi obiectelor; 

- organiza acţiunile de asigurare de luptă privind protecţie contra ADM în cadrul unităţilor de infanterie şi 

să dirijeze cu acţiunile lor în luptă; 

- organiza acţiunile de asigurare în condiţii deosebite şi izolate: 

- acționa în rolul comandant grupă (pluton) cercetare NBC/ decontaminare; 

- acţiona în condiţii complicate, 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 masuri pentru 

restabilirea capacităţii de luptă; 

- îndeplini personal normativele tactice prevăzute în culegerile de normative. 

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. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Acţiunele subunităţilor de Geniu şi NBC este necesară 

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

armament de infanterie, Leadership şi etica profesională, Bazele managementului militar, Psihologie şi 

pedagogie militară, Managementul educaţiei fizice militare, Exploatarea tehnicii militare. 

Teme de bază: Sprijinul genistic al acţiunilor de luptă. Deminarea parţială sau totală a terenului. Structura 

organizatorică, locul, rolul și misiunile Companiei (plutonului) apărare NBC în cadrul unității de infanterie. 

Particularităţi ale sprijinului NBC 

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. 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. 

3. Moscova – 1983 Ed.Militară. 

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

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

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

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

8. Ed.Militară. 

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

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

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

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

13. 1981 Ed.Militară.    

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

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

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

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

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

motorizată. 

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

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

tactică). 

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

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

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

24. ” F.T./CBRN-1Manualulacţiunilor de apărareCBRN”, București 2006; 

25. ”F.T./NBC-2 Manualul pentru luptă al batalionului de apărare NBC”, Câmplung Muscel 2005; 

26. ”F.T./NBC-3 Manualul pentru luptă al companiilor din arma apărare NBC”, Câmplung Muscel 2006; 

27. ”F.T./NBC-4 Manualul pentru luptă al plutonului din arma apărare nucleară,biologică şi chimică”, 

Câmplung Muscel 2006; 

28. ”F.T./NBC-5 Manualulpentruluptă al grupei din armaapărare NBC”, Câmplung Muscel 2006; 

29. ”F.T./CBRN-6 Manualul protecţiei CBRN”, Câmplung Muscel 2007; 

30. ”F.T./C.B.R.N. – 7/1 Manualul instrucţiei pentruapărare CBRN”, Câmplung Muscel 2007; 

31. ”Manualul sergentului subunităților chimice”, Chișinău 2001; 

32. ”Programa pregătirii militarilor în termen din structurile de apărare NBC”, Chișinău 2012; 

33. „Metodica pregătirii trupelor, cunoaşterea mijloacelor de nimicire în masă a mijloacelor incendiare şi 

protecţia împotriva lor” C-19 Bucureşti 1979. 

34. „Substanţe toxice de luptă” C-12 Bucureşti 1971. 

35. „Instrucţiuni pentru tratarea specială a trupelor şi degazarea terenului” Bucureşti 1973 C-10. 

36. „Metodica pregătirii militare de specialitate a subunităţilor chimice” Bucureşti 1986 C-9. 

37. Controlul nuclear şi chimic. C-7 „Instrucţiuni pentru cercetarea de radiaţie şi chimică” Bucureşti 1972. 

38. Culegeri de normative pentru pregătirea de luptă a subunităţilor de infanterie moto.  
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