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direct 
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individual 

curs seminar lecţii practice 

180 90 90 14 4 72 E 6 

 

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, 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. 



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, 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 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. 
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