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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Modulul Elemente de artă militară 6 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; 

- 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 6 este necesară cunoaşterea 

cursului Elemente de artă militară 1, Elemente de artă militară 2, Elemente de artă militară 3, Elemente de 

artă militară 4, Elemente de artă militară 5. 

Teme de bază: Plutonul de infanterie în lupta de apărare. Sprijinul de luptă a plutonului  de infanterie în lupta de 

apărare. Plutonul de infanterie în lupta de ofensivă. Sprijinul de luptă  a plutonului  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, 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. 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) 

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. 

 

Data 

Semnătura 


