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Catedra

militară

este

o

subdiviziune

structurală a Universităţii de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport din Moldova cu statut de catedră
generală. Catedra militară dispune de o bună
bază materială, de ofiţeri, profesori cu o înaltă
valoare profesională, unii din ei fiind decoraţi cu
înalte distincţii de stat.
Pregătirea militară a studenţilor la catedra
militară a Universităţii este un proces succesiv de instruire a tineretului, în
scopul pregătirii la nivel profesional a sergenţilor şi soldaţilor în rezervă
pentru necesităţile de mobilizare ale Forţelor Armate ale Republicii
Moldova. Absolvenţii catedrei militare pot urma cursurile de ofiţeri în
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”.
Concomitent, Catedra militară s-a afirmat şi ca o instituţie de educaţie
patriotică. La Catedră pe lângă pregătirea de specialitate se pune un accent
pe lărgirea orizontului de cultură generală a studenţilor, pe studierea istoriei
neamului, pe educarea lor în spiritul devotamentului faţă de Constituţie şi
Jurământul Militar.
Sunt convins că şi pe viitor Catedra militară va face faţă sarcinilor ce îi
revin, devenind un reper al maturităţii civice a tinerii generaţii.
Rector al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Doctor habilitat, profesor universitar, Maestru al Sportului, Cavaler al
Ordinului Gloria Muncii şi al Ordinului Republicii

Veaceslav Manolachi
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Creată prin contribuţia substanţială a
conducerii Universităţii de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport, catedra militară din cadrul
acestei

instituţii

este

un

exemplu

de

perseverenţă, competenţă şi profesionalism,
iar personalul, constituit din cadre militare şi
civile, îmbină perfect ştiinţa şi arta militară cu
educaţia patriotica a tinerei generaţiei, valori
promovate consecvent de Armata Naţională.
La catedra militară a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
işi desfăşoară activitatea militari în rezervă, cu o bogată experienţă în
domeniu, care au deţinut funcţii importante în Ministerul Apărării, Marele
Stat Major şi au avut o valoare incontestabilă în evoluţia şi modernizarea
instituţiei militare. De asemenea, aici se regăsesc profesori cu experienţă în
teatrele de operaţii din Afganistan, Transnistria şi Irak. Toţi ei işi aduc
contribuţia la instruirea calitativă a studenţilor, conformă cu standartele
sistemului de învăţămînt naţional şi internaţional.
La împlinirea celor 10 ani de activitate, adresez tuturor cadrelor
didactice, militare şi civile, cele mai calde felicitări şi le urez noi succese,
impliniri profesionale şi personale, multă sănătate şi bucurii alături de cei
dragi.
La mulţi ani !
Şef Marele Stat Major al Armatei Naţionale ,
Comandant al Armatei Naţionale a Republicii Moldova,
general de brigadă

Vitalie Stoian
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Activitatea

Catedrei

militare

este

indispensabil legată de activitatea didactică
care este activitatea de bază în procesul de
pregătire a sergenţilor (soldaţilor) în rezervă
şi se desfăşoară în strictă conformitate cu
planurile de învăţământ, programele analitice,
planurile

tematice

şi

orarele

şedinţelor

aprobate în modul stabilit, care determină
conţinutul teoretic şi practic al pregătirii militare a studenţilor. Profilul de
specialitate corespunde nomenclatorului specialităţilor militare aprobate de
Ministerul Apărării, în care este stipulat că Catedra militară USEFS
pregăteşte comandanţi de grupă de cercetare conform ordinului Ministrului
Apărării № 262 din 17.09.2004.
Catedra militară activează din decembrie 2002. În anul de instruire
2009-2010, datorită eforturilor depuse de către membrii acesteea şi
rectoratului USEFS, la catedra militară a demarat procesul de creare a
bazei materiale. Astfel au fost amenajate: cabinetul metodic, 4 clase de
studii, macheta terenului, biroul pentru profesori, biblioteca, tirul pentru
tragerea din armamentul pneumatic, camera de păstrare a armamentului şi
muniţiilor, a fost primit armamentul de instrucţie.
La ora actuală Catedra militară a Universităţii de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport a pregătit circa 2500 de specialişti militari
Am încrederea că Catedra militară a Universităţii de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport va înregistra şi în viitor noi realizări în activitatea sa.
Şeful Catedrei Militare
Doctor în ştiinţe militare, conferenţiar universitar
Colonel (r)

N. Chimerciuc
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ÎNTRODUCERE
Crearea, dezvoltarea și menținerea Armatei Naționale la un nivel înalt a
fost și este un obiectiv necesar pentru statalitatea Republicii Moldova.
Misiumea principală a Armatei Naționale constă în asigurarea apărării
naționale prin prevenirea, contracararea și anihilarea amenințărilor și
agresiunilor cu caracter militar îndreptate împotriva țării.
Conform Legii cu privire la apărarea națională № 345-XV

din

25.07.2003, art.4. Organizarea apărării naționale include:
a) determinarea politicii de apărare și a principiilor de bază ale
construcției militare;
b) aprobarea doctrinei militare a statului;
c) dezvoltarea științei și artei militare;
d) instituirea cadrului normativ cu privire la apărare,
e) analiza situației politico-militare, prognozarea riscurilor și
amenințărilor cu caracter militar la adresa securității naționale,
f) determinarea intereselor naționale prioritare în domeniul apărării
naționale, stabilirea complexului de măsuri politico – diplomatice și
de altă natură cu caracter nemilitar, crearea unui climat internațional
favorabil în scopul asigurării apărării naționale;
g) pregătirea forțelor destinate apărării naționale, menținerea unui înalt
grad al pregătirii de luptă și de mobilizare;
h) înzestrarea centralizată a forțelor destinate apărării naționale cu
armament și tehnică modernă, asigurarea lor cu resurse tenhicomateriale în volumul necesar;
i) coordonarea cu alte state și organisme internaționale a acțiunilor
pentru prevenirea și reducerea unui posibil pericol militar;
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j) perfecționarea sistemului de instruire a cadrelor militare;
k) pregătirea rezervelor de mobilizare pentru timp de război;
l) pregătirea de mobilizare a economiei naționale, a autorităților
publice, a instituțiilor publice, a agenților economici, a populației și
a teritoriului pentru apărare;
m) pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei;
n) asigurarea controlului democratic asupra forțelor destinate apărării
naționale;
o) realizarea altor măsuri în domeniul apărării naționale.
După cum se vede, un punct în organizarea apărării naționale îi revine
pregătirii rezervelor de mobilizare pentru timp de război.
Analizând activitatea Armatei Naționale, la începutul anilor 2000, s-a
ajuns la concluzia că există necesitatea și posibilitatea

de pregătire a

rezervei militare și anume a corpului de soldați și sergenți în cadrul
instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat.
În temeiul Legii № 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Guvernul Republicii
Moldova a HOTĂRÂT de a aproba Regulamentul de funcţionare a
catedrelor militare din cadrul

instituţiilor

de

învăţămînt superior

universitar de stat.
În același an pe lângă majoritatea instituțiilor de stat de învățământ
superior universitar, ca alternativă a satisfacerii serviciului militar în
termen, au fost create catedrele militare, care ofereau și oferă și în prezent
posibilitatea tinerilor studenți de a satisface serviciul militar cu termen
redus, fără a-și pierde legătura cu specialitatea de bază.
Astfel, pe lângă Institutul Național de Educație Fizică și Sport a fost creată
catedra militară.
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Catedra militară INEFS, ulterior USEFS a fost înființată în baza hotărîrii
Senatului INEFS din data de 27 noiembrie 2002, proces-verbal Nr.2
(ordinul rectorului № 92 din 27.12.2002). Înfiinţarea catedrei a fost
coordonată cu Ministerul Apărării şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului al
Republicii Moldova.
Conform Hotărârii de Guvern № 587 din 20.05.2003 nstruirea militară a
studenţilor la catedra militară, inclusiv cei care îşi fac studiile fără
frecvenţă, se efectuează în mod benevol. Pot fi admişi la audierea cursului
de instruire militară şi studenţii altor instituţii de învăţămînt superior
universitar, inclusiv cele particulare, precum şi absolvenţii acestor instituţii.
Instruirea la catedra militară se efectuează prin învăţămînt de zi cu
frecvenţă obligatorie conform orarului, aprobat în ordinea stabilită de actele
normative.
Catedra militară în conformitate cu nomenclatorul specialităţilor militare
aprobate de Ministerul Apărării, pregăteşte comandanţi de grupă de
cercetare conform ordinului M.Ap. № 262 din 17.09.2004.
Catedra militară este o subdiviziune structurală a Universității de Stat de
Educație

Fizică

și

Sport,

care

funcţionează

în

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi are următoarele
atribuţii:
a) planificarea,

organizarea

şi realizarea procesului didactic

în

cadrul catedrei;
b) evaluarea

activităţilor

didactice,

asigurarea

metodică

a

procesului de instruire;
c) asigurarea

lucrului

educativ şi militar-patriotic cu

studenţii

catedrei;
d) participarea

la elaborarea noilor concepţii, forme şi metode
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instruire;
e) elaborarea programelor analitice la disciplinele catedrei;
f) asigurarea

desfăşurării

cursurilor

de

lecţii

(prelegeri),

lucrărilor practice, seminarelor, susţinerea colocviilor, examenelor de
curs la disciplinele catedrei la un înalt nivel metodico-ştiinţific;
g) organizarea lucrului de sine stătător al studenților;
h) elaborarea materialelor didactice necesare;
i) organizarea

şedinţelor deschise, instructiv-metodice cu

cadrele

didactice ale catedrei;
j) crearea şi perfecţionarea bazei tehnico-materiale de instrucţie a
catedrei;
k) organizarea

şedinţelor practice şi a stagiului militar în marile

unităţi şi unităţile militare ale Armatei Naţionale, în limita
atribuțiilor sale;
l) organizarea examenelor de absolvire a cursului de instruire
militară în vederea conferirii gradelor militare corespunzătoare.
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I. PREGĂTIREA TEORETICĂ

Instruirea militară la catedra militară din cadrul USEFS se efectuiază în
conformitate cu prevederile cadrului normativ, Indicaţiilor organizatormetodice a Marelui Stat Major, Regulamentelor militare şi Programului
analitic privind pregătirea militarilor în rezervă la catedrele militare din
cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat.

La catedra militară USEFS se folosesc următoarele forme de instruire:
prelegeri, seminare, exerciţii în grup, tactice şi practice, exerciţii tacticepregătitoare, antrenamente, lucrări de control, consultaţii.
Pregătirea teoretică a studenţilor la catedră se efectuează prin
următoarele forme de instruire: prelegeri, seminare, lucrări de control,
consultaţii.

10 ANI
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Prelegerile sunt destinate pentru a asigura însuşirea de către studenţi a
principiilor de bază ale noţiunilor teoretice şi ştiinţifice la disciplina
studiată, cele mai complicate probleme ale materialului didactic, a dezvolta
gîndirea logică şi creativă la studenţi, a reflecta problemele actuale ale
teoriei şi practicii, realizările moderne ale ştiinţei şi tehnicii.

La cele mai importante şi complicate teme sau compartimente ale
programei, se desfăşoară seminare în scopul aprofundării şi consolidării
cunoştinţelor studenţilor, obţinute de către ei la prelegeri şi la pregătirea
individuală, iar pentru verificarea însuşirii întrebărilor şi misiunilor în
volumul materialului studiat, se desfăşoară lucrări de control în formă de
răspunsuri scrise.
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Consultaţiile se desfăşoară de către cadrele didactice în scopul acordării
ajutorului studenţilor la pregătirea către seminare, şedinţe practice,
colocvii, examene, etc.

Instruirea teoretică la tactica generală se desfăşoară prin prelegeri şi
seminare, la care studenţii studiază principiile, formele şi procedeele luptei
armelor întrunite.
Tactica generală este o ramură a artei militare a cărei obiect îl constituie
studiul acţiunilor de luptă desfăşurate în spaţiul terestru, aerian şi maritim
de către unităţi şi subunităţi tactice (de arme întrunite şi de celelalte arme),
elaborarea principiilor, procedeelor, formelor şi metodelor de organizare şi
ducere a acestora.
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Regulile şi normele stabilite de tactica generală orientează acţiunile
tactice ale tuturor celorlalte arme.
Tactica provine de la cuvîntul grecesc “taktika” – arta de construire a
trupelor. Ea se află într-o strînsă corelaţie cu arta operativă şi cu strategia,
subordonîndu-se acestora, ceea ce impune întotdeauna integrarea acţiunilor
tactice într-o concepţie strategică.
Tactica armelor elaborează principiile şi procedeele de întrebuinţare în
luptă a fiecărei arme.

Tactica generală şi tactica armelor se află într-o legătură strînsă una cu
alta. Tactica generală determină misiunile pentru subunităţi, unităţi şi mari
unităţi ale armelor în lupta de arme întrunite, modul şi procedeele de
întrebuinţare în comun a acestora şi prin aceasta contribuie la dezvoltarea
tacticii armelor.
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Teoria tacticii studiază:
-

conţinutul şi caracterul luptei contemporane;

-

principiile desfăşurării a luptei cu forţe şi mijloace;

-

calităţile şi posibilităţile subunităţilor;

-

metodele de pregătire şi desfăşurare a luptei.

Tezele teoretice ale tacticii îşi găsesc reflectare în regulamente de luptă,
îndrumări, manuale şi alte lucrări teoretico – militare.
Tactica este cel mai dinamic domeniu al artei militare. Schimbările în
tactică se petrec pe măsura accelerării progresiunii tehnice şi perfecţionării
mijloacelor luptei armate, capacităţilor morale şi de luptă a efectivului.
Tactica este maximal apropiată de activitatea practică a trupelor. Nivelul de
dezvoltare a tacticii, calitatea pregătirii tactice a comandanţilor,
subunităţilor, precum şi a studenţilor catedrei militare, într-o măsură mare
vor contribui la obţinerea victoriei în luptă.
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În legătură cu perfecţionarea mijloacelor luptei armate, misiunile
principale ale tacticii sînt:
- elaborarea şi realizarea măsurilor, care asigură gătinţa de luptă
permanentă a subunităţilor şi unităţilor pentru îndeplinirea misiunilor de
luptă în condiţiile complicate ale situaţiei;
- elaborarea şi perfecţionarea procedeelor de ducere a acţiunilor de luptă
la etapa iniţială a războiului.
Tactica elaborează procedeele de întrebuinţare a diferitor categorii de
armament modern, deasemenea de protecţie a trupelor împotriva unui astfel
armament al inamicului.
Nimicirea inamicului în luptă se obţine prin combinarea strînsă a
focului, loviturii şi manevrei subunităţilor şi unităţilor de diferite arme.
Misiunea tacticii constă în faptul, de a găsi cea mai optimă combinare a
acestor elemente a luptei de arme întrunite, precum a forţelor şi mijloacelor
participante la luptă.
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La „Tactica specială” pentru pregătirea studenţilor, eforturile principale
se direcţionează spre sporirea calităţii pregătirii de companie şi speciale.
Pentru pregătirea studenţilor catedrei militare USEFS pe specialitatea
„cercetare”, în programul analitic privind pregătirea militarilor în rezervă la
catedrele militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar
de stat este inclusă disciplina de specialitate „Tactica specială”, care
include două părţi componente:
- pregătirea de specialitate, la care se studiază subiectele, privind
bazele teoretice şi practice în organizarea, conducerea şi desfăşurarea
acțiunilor de cercetare;
- pregătirea fizică, la care se formează la studenţi calităţi fizice şi
deprinderilor motrice.

Scopul tacticii speciale este de a asigura pregătirea studenţilor pentru
activitatea de luptă.
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Obiectul tactica specială are scopul pregătirii studenţilor catedrei
militare în calitate de comandanţi de grupă şi soldaţi de rînd bine pregătiţi
pentru subunităţile de cercetare, care:
-

posedă cunoştinţe profunde a bazelor teoretice şi deprinderi

practice de întrebuinţare a subunităţilor în lupta modernă de arme
întrunite, în special la acțiuni de cercetare;
-

cunoaşte legile şi principiile luptei armate;

-

poate creator să aplice principiile teoretice a regulamentelor de

luptă în practică, capabil de a comanda cu grupa în luptă şi la
îndeplinirea misiunilor de cercetare;
-

posedă capacităţi organizatorice şi voinţa de comandant;

-

este inventiv şi de sinestătător în gîndirea tactică, care ştie

principiile de organizare şi ducere a acţiunilor de luptă cu grupa,
structura organizatorică, tehnica şi armamentul, acţiunile tactice ale
subunităţilor inamicului probabil;
-

poate organiza şi corect desfăşura instrucţiile tactice cu

efectivul în timpul pregătirii de luptă în perioada închegării de luptă a
subunităţilor, la aplicaţiile tactice şi în luptă.
Obiectivele generale ale tacticii speciale sînt:
-

asigurarea cunoştinţelor privind cerinţele regulamentelor de luptă

în eşalonul grupă-pluton;
-

dezvoltarea priceperii pentru a acţiona în diferite forme şi situaţii

de luptă modernă;
-

instruirea studenţilor pentru darea ordinului (dispoziţiunei) de luptă

şi de a conduce cu fermitate grupa în diferite situaţii;
-

menţinerea

sănătăţii,

sporirea

capacităţilor

intelectuale,

îmbunătăţirea dezvoltării fizice generale;
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-

formarea şi dezvoltarea calităţilor speciale de bază – rezistenţei,

forţei, vitezei, voinţei, hotărîrii, încrederii în forţele proprii şi a curajului,
atenţiei şi capacităţii de orientare;
-

instruirea şi antrenamentul studenţilor la deplasarea rapidă şi

alergarea în teren variat, trecerea obstacolelor, aruncarea grenadelor de
mînă, lupta corp la corp cu armamentul individual.
Obiectivele speciale ale pregătirii speciale, care trebuie rezolvate în
funcţie de specificul şi particularităţile armei este formarea deprinderilor de
a acţiona repede, folosind armamentul şi tehnica din dotare în condiţiile
ducerii luptei, pe timpul deplasării şi în staţionare.
Pentru studenţi se urmăreşte realizarea următoarelor obiective generale
şi speciale:
-

creşterea şi menţinerea unei capacităţi ridicate de lucru;

-

formarea calităţilor fizice şi a deprinderilor motrice;

-

însuşirea bazelor teoretice şi practice în organizarea, conducerea şi

desfăşurarea pregătirii speciale a studenţilor.

Disciplina “Instrucţia focului” se desfăşoară în complex cu pregătirea
tactică şi îndeplinirea misiunilor de foc şi se consideră fundamentală la
pregătirea studenţilor, pe timpul şedinţelor tactice, tactico-speciale şi
practice.
Instrucţia focului se desfăşoară în timpul şedinţelor planificate pentru
studierea principiilor regulilor de tragere, caracteristicilor armamentului,
îndeplinirea exerciţiilor de tragere şi a normativelor.

10 ANI

- 18 -

CATEDRA MILITARĂ

Şedinţele privind studierea părţii materiale se desfăşoară în sală specială
folosind baza materială necesară din cadrul USEFS şi în una din unităţile
militare ale Armatei Naţionale.
Pentru asigurarea şedinţelor la instrucţia focului se întrebuinţează
armamentul de infanterie de instrucţie şi aruncătoarele de grenade, turelele
de instrucţie ale maşinilor de luptă, agregatele active, aparatele, diverse
machete, scheme şi alte materiale demonstrative şi mijloace tehnice de
instruire.
La prelucrarea problemelor de instruire, expunerea verbală se îmbină cu
demontarea practică a dispozitivelor şi funcţionarea componentelor şi
mecanismelor armamentului, procedeelor de demontare şi montare a lui.
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La şedinţe se crează situaţii de problemă, se îmbină strîns
caracteristicile de luptă şi caracteristicile tehnice ale armamentului atît în
întregime, cît şi elementele lui cu principiile întrebuinţării în luptă, iar
studierea dispozitivelor – cu regulile de exploatare.
În programul analitic privind pregătirea militarilor în rezervă la
catedră în scopul studierii și acumulării deprinderilor practice la
conducerea mașinilor de luptă este inclusă şi disciplina „Pregătirea
tehnică”.
La „Pregătirea tehnică” se studiază temele privind destinaţia tehnicii
militare din dotarea Armatei Naţionale, particularităţile constructive ale
acestora, destinaţia, construcţia şi funcţionarea agregatelor şi instalaţiilor
maşinilor de luptă, deservirea tehnică, caracteristicile lor tehnico-tactice,
precum şi conducerea maşinilor de luptă.
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Pentru orientarea în teren, determinarea corectă a părţilor orizontului,
precum și a conducerii iscusite a acţiunilor de luptă, la Catedra militară se
studiază disciplina „Topografia militară”
Topografia este o ramură a ştiinţei geodezice care se ocupă cu
studiul metodelor de măsurare a terenului şi reprezentarea acestuia pe o
suprafaţă plană sub formă de hartă.
Topografia militară este o parte a topografiei generale şi are ca
obiect metodele de studiere a terenului, de folosire a hărţilor şi
fotogramelor, efectuarea unor măsurări expeditive în teren şi întocmirea
unor schiţe ale terenului în scopul organizării, planificării şi conducerii
acţiunilor de luptă.

Topografia militară se studiază în strânsă legătură cu disciplinele „Tactica
generală”, „Tactica specială”, „Instrucţia focului” şi „Pregătirea geniu”.
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Cu studierea categoriilor de arme de nimicire în masă, caracteristicile
acestora şi protecţia personalului împotriva factorilor distructivi ale acestor
arme se preocupă disciplina „Apărarea nucleară, biologică şi chimică”
Armele de nimicire în masă (ANM) sînt arme cu capacitate mare de
lovire, destinate pentru producerea pierderilor şi distrugerilor în masă. Din
categoriile existente de ANM fac parte arma nucleară, arma chimică şi
arma bacteriologică (biologică).
Pentru protecţia personalului împotriva factorilor distructivi ai armelor
de nimicire în masă sînt destinate mijloacele de protecţie. Ele se împart în
mijloace de protecţie individuală şi colectivă.
Instruirea la disciplina „Apărarea nucleară, biologică şi chimică” se
desfăşoară în auditoriu, pe cîmpul de instruire pentru protecţia împotriva
armelor de nimicire în masă, precum şi pe cîmpul de instruire tactică.
Studierea disciplinei Conducerea subunităţilor (leadership) are
sarcina de a aborda şi analiza această relaţie dintre calitatea şi eficienţa
managementului resurselor umane şi nivelul capacităţii unei entităţi sociale
- statul – de a-şi îndeplini una din funcţiile sale vitale, cea de a apăra
valorile şi interesele fundamentale, prin acţiuni, forţe şi mijloace cu
caracter militar, precum şi de a pregăti comandanţi inferiori, care posedă
cunoştinţe profunde şi temeinice cu un orizont larg de cunoştinţe a bazelor
teoretice şi practice de întrebuinţare a subunităţilor (grupă, pluton) pe timp
de pace, capabili de a comanda cu certitudine cu grupa (plutonul) pe timp
de pace şi în luptă.
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În rezultatul studierii programului, studentul trebuie:
Să fie:
- manager al grupului uman militar tip grupă, pluton;
- observator şi analist al modului de executare a diferitor sarcini primite
de către subordonaţii săi, precum şi asupra comportamentului şi calităţile
acestora;
- coordonator şi executor al administrării personalului pe timp de pace
şi de război.
Să ştie:
- funcţiile şi sistemele de management al resurselor umane pe timp de
pace şi de război;
- principalele obiective privind managementul carierei militare,
planificarea carierei individuale şi organizaţionale, dezvoltarea carierei;
- principiile dezvoltării morale a individului, responsabilitatea etică a
liderului (comandantului), recompensele şi restricţiile organizaţionale,
consecinţele comportamentului moral;
- menţinerea disciplinei militare de bază şi ordinea regulamentară;
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-

principiile de organizare a pregătirii de luptă a efectivului

subunităţilor;
- modul de organizare a evidenţei, păstrării şi distribuirii armamentului
şi muniţiei;
- îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale de serviciu a comandantului
de grupă, pluton.
Să facă:
- activităţile managerului grupului uman tip grupă, pluton în scopul
realizării performanţelor prevăzute pentru îndeplinirea misiunilor pe timp
de pace, în situaţii de criză şi război;
- motivarea şi corectarea acţiunilor subordonaţilor.
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II. ŞEDINŢELE PRACTICE

Pregătirea practică a sergenţilor în rezervă din numărul studenţilor
catedrei militare este o activitate cu caracter specific, predominant practicaplicativ şi are ca obiectiv principal formarea, dezvoltarea şi menţinerea
deprinderilor în conducerea cu pricepere a grupei.
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Rolul tacticii în condiţiile contemporane, după cum confirmă
experienţa războaielor şi conflictelor locale este mare. Aceasta se
determină prin faptul, că o mare importanţă în obţinerea victoriei asupra
inamicului continuă să fie lupta de arme întrunite. Astfel tactica (pregătirea
tactică) este una din cele mai importante părţi a pregătirii de luptă a
subunităţilor, disciplina de bază în instituţiile de învăţămînt militar şi la
catedra militară.
Una din misiunile principale ale tacticii este studierea forţelor şi
mijloacelor inamicului, privirilor acestuia asupra întrebuinţării a acestora în
luptă, de asemenea asupra procedeelor de ducere a diferitor forme de luptă;
determinarea părţilor tari şi slabe a armamentului, tehnicii, organizarea
trupelor şi tacticii de acţiuni a inamicului.
În afară de aceasta, tactica studiază întrebările de conducere, de
asigurare multelaterală a luptei şi elaborează recomandările practice pentru
rezolvarea lor în diferite situaţii.
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Practica tacticii cuprinde activitatea comandanţilor, statelor majore în
pregătirea şi desfăşurarea luptei.
Ea conţine:
-

acumularea şi studierea datelor despre situaţie;

-

primirea hotărîrii;

-

aducerea la cunoştinţa subordonaţilor a misiunii;

-

organizarea cooperării;

-

organizarea nimicirii cu foc a inamicului;

-

planificarea luptei;

-

pregătirea subunităţilor pentru îndeplinirea misiunilor de luptă;

-

ducerea acţiunilor de luptă;

-

conducerea subunităţilor în timpul luptei;

-

asigurarea multelaterală a luptei.
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Pregătirea tactică este instruirea efectivului în pregătirea şi
desfăşurarea luptei.
Scopul principal al pregătirii tactice este formarea la studenţi a
deprinderilor practice, a capacităţilor şi calităţilor pentru organizarea şi
ducerea cu succes a luptei.
Baza pregătirii tactice constituie studierea şi însuşirea de către studenţii
catedrei militare a organizării luptei şi conducerii cu subunităţile în luptă,
acţiunilor practice în teren şi folosirea capacităţii 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.
Pregătirea tactică contribuie la instruirea în complex a studenţilor, la
formarea deprinderilor practice şi acţiunilor în conducerea cu subunităţile
în lupta modernă de arme întrunite, precum şi obţinerea unui nivel înalt al
pregătirii de luptă.
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Pregătirea tactică este unul din obiectele principale pentru pregătirea
studenţilor la catedra militară de a acţiona practic în lupta contemporană.

Tactica specială este baza pregătirii de cercetare.
Şedinţele la tactica specială se desfăşoară pe teren, la macheta terenului
şi în auditorii. Ca metodă de instruire este folosită expunerea (explicarea)
în combinare cu demonstrarea pe scheme, planşe, machete a modelelor de
armament şi tehnică ale statelor din regiune. La aceste şedinţe studenţii
capătă cunoştinţe profunde privind posibilităţile de luptă şi tactice ale
acţiunilor unităţilor şi subunităţilor armatelor străine.
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Şedinţele pentru studierea tacticii acţiunilor organelor de cercetare
numite din unităţi şi subunităţi se desfăşoară în formă de lecţii, după ce
aceste probleme în mod obligatoriu se prelucrează minuţios practic la
exerciţiile din teren. În special se acordă atenţie formării la studenţi a
deprinderilor de conducere, formei de conducere a organelor de cercetare,
cunoaşterii procedeelor şi metodelor de organizare a cercetării în diverse
forme de luptă. Fiecare temă de studiere a organizării acţiunilor organelor
de cercetare este însuşită la început la exerciţiile tactice pregătitoare, apoi
se consolidează la exerciţiile în grup şi exerciţiile tactice.

Luînd în consideraţie specificul acţiunilor organelor (unităților și
subunităților) de cercetare, la studenţi se formează deprinderi de acţiuni în
diferite condiţii de teren, anotimp şi condiţii meteo.
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Instruirea se desfăşoară la exerciţii tactice pregătitoare, exerciţii în
grup, exerciţii tactice şi la şedinţele metodice. Şedinţele se organizează
pentru însuşirea prevederilor regulamentare, de instruire practică, studierea
metodelor şi procedeelor de executare a acţiunilor de luptă. Ele constau în
expunerea verbală a prevederilor regulamentare în îmbinare cu
demonstrarea acţiunilor, atît pe macheta terenului cu demonstrarea filmelor
didactice militare şi a diafilmelor, cît şi cu desfăşurarea practică a acţiunilor
pe maşinile de luptă în cîmp (poligon).
Exerciţiile tactice pregătitoare se desfăşoară de către profesor în
componenţa grupei, de regulă, pe cîmpul de instrucţie tactică. La aceste
exerciţii studenţii studiază, însuşesc la început elementele, apoi în
întregime tehnica de aplicare

a unor metode şi procedee aparte ale

acţiunilor necesare la executarea diferitor misiuni de luptă şi normative.
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Aplicarea metodei de acţiune se efectuează după ce anterior a fost
înţeleasă corect de către studenţi şi se execută cu promptitudine şi dibăcie,
după ce se efectuează o analiză şi se menţionează părţile pozitive şi cele
negative.
În cazul cînd studenţii pun incorect misiunea sau divulgă informaţii
suplimentare, ei sînt ajutaţi în luarea hotărîrii corecte, ce corespunde
situaţiei concrete create pe cîmpul de luptă (terenul tactic).
Exerciţiile în grup - se desfășoară în scopul formării la studenţi a
deprinderilor practice în organizarea acţiunilor de cercetare, asigurarea lor
şi conducerea cu grupa (plutonul) în cercetare. La exerciţiile în grup
studenţii acţionează în una şi aceeaşi funcţie şi îndeplinesc activităţile unei
persoane cu funcţie numită (concretă). În cazul dat lectorul îndeplineşte
funcţia comandantului superior.

10 ANI

- 32 -

CATEDRA MILITARĂ

Exerciţiile tactice sunt baza instruirii practice a studenţilor. Ele se
desfăşoară în teren tactic şi prezintă activitatea practică, în componenţa
grupei (plutonului) de cercetare, de perfecţionare a deprinderilor studenţilor
– comandanţi de grupe (plutoane) în organizarea acţiunilor de cercetare şi
conducerea grupei (plutonului), focului în condiţiile de apropiere maximă
de cele reale de luptă.
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În timpul exerciţiilor, subiectele se însuşesc într-o situaţie tactică unică
şi o succesiune strictă în timp şi ritm, caracteristice metodei studiate a
acţiunilor de luptă.
Dacă acţiunile studenţilor nu corespund situaţiilor create, conducătorul
întrerupe exerciţiul, pentru a repeta procedeul slab însuşit, apoi continuă
exerciţiul tactic.

Schimbul studenţilor, care îndeplinesc obligaţiunile comandanţilor de
grupe (plutoane), de obicei, se face după însuşirea unuia sau două
obiective.
Acţiunile părţii opuse (inamicului) se marchează cu diferite ţinte,
precum şi prin acţiunile studenţilor, care nu sunt implicaţi în acţiunile pe
subiectul care se însuşeşte, după care aceşti studenţi sunt schimbaţi.
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Pentru odihnă şi supravieţuire, cercetaşul trebuie să cunoască şi
metodele de instatlare a diferitor tipuri de adăposturi, precum și
dobândirea, pregătirea și păstrarea hranei.

Din aceste considerente în

instruirea studenților, o atenție deosebită la ședințele practice, este atrasă
metodelor de supraviețuire a cercetașilor.

Ședințele practice la «Tactica Specială»
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A doua parte componentă a tacticii speciale o constituie pregătirea
fizică.
Astfel,

pregătirea

fizică

militară

este

activitatea

destinată

îmbunătăţirii şi menţinerii la un nivel înalt, a calităţilor motrice de bază, în
special forţa şi rezistenţa, a deprinderilor motrice şi aplicative pentru toţi
militarii.
Pregătirea fizică nu înseamnă doar pregătirea organismului pentru un
efort oarecare. Conţinutul acesteia este determinat şi de amploarea
procesului instructiv educativ. Aceasta presupune diferite activităţi
didactice de învăţare şi perfecţionare a deprinderilor motrice aplicative,
acţiuni de corectare a unor deficiente fizice, astfel reprezentând o condiţie
de bază pentru formarea calităţilor de luptător şi în special a celor de
cercetaşi.
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După însuşirea programului de instruire la “Tactica specială” studenţii
trebuie:
să ştie:
- exigenţele regulamentelor de luptă pentru veriga grupă-pluton;
- structura organizatorică conform statelor, tactica acţiunilor,
caracteristicile tactico-tehnice ale armamentului şi tehnicii de luptă
ale subunităţilor Armatei Naţionale şi ale armatelor străine;
- indicii de demascare a tehnicii și armamentului;
- procedeele de executare a cercetării;
- forţele şi mijloacele utilizate pentru executarea cercetării;
- bazele de organizare a cercetării.
să poată :
- acţiona cu succes în condiţiile luptei moderne şi situaţii
excepţionale;
- da

ordine

de

luptă

(dispoziţiuni)

cu

competenţă

şi

promptitudine;
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- rezista eforturilor fizice şi psihologice de lungă durată;
- organiza corect şi conduce cu iscusinţă acţiunile organelor
(elementelor) de cercetare destinate de la unităţi şi subunităţi;
-

descoperi şi determina prezenţa inamicului, valoarea şi caracterul

acţiunilor lui pe direcţia de cercetare;
-

executa cercetarea obiectivului;

-

sintetiza datele cercetării;

-

raporta rezultatele cercetării;

-

să conducă cu fermitate grupa (plutonul) în acţiuni de cercetare.

să posede:
- o rezistenţă generală înaltă;
- deprinderi de a săvîrşi deplasări rapide şi marşuri forţate de lungă
durată;
- deprinderi trainice la trecerea pistelor cu obstacole, la ducerea luptei
corp la corp;
- rezistenţă de forţă şi viteză.
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Verificarea însuşirii programului privind pregătirea tactică, se face la
sfîrşitul cursului de instruire printr-un examen, care cuprinde subiecte din
„Tactica generală” şi „Tactica specială”.
La „Instrucţia focului” cunoştinţele obţinute se consolidează de către
studenţi prin îndeplinirea acţiunilor practice la înarmare şi cu arma la
şedinţe speciale şi se perfecţionează ulterior la antrenamentele de foc, la
trageri, la şedinţele de pregătire tactică şi metodică, în orele de îngrijire a
tehnicii şi, de asemenea, la alte şedinţe ce ţin de utilizarea armamentului.

O atenţie deosebită se acordă formării la fiecare student a deprinderilor
practice la pregătirea armamentului pentru întrebuinţarea în luptă, la
organizarea şi desfăşurarea întreţinerii tehnice a acestuia după luptă
(tragere).
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Pentru respectarea măsurilor de siguranţă înainte de a începe fiecare
şedinţă, în timpul desfăşurării şi la sfârşitul acesteia se efectuează controlul
armamentului şi a muniţiilor.
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Şedinţele de studiere a principiilor şi regulilor de tragere se desfăşoară
pe plutoane sub conducerea lectorului catedrei prin expunere, lămurire,
demonstrare şi antrenamente în rezolvarea misiunilor de foc, cu
întrebuinţarea principiilor şi regulilor de tragere cu folosirea armamentului
de instrucţie, înălţătoarelor, machetelor de termen şi materialelor
instructive la desfăşurarea şedinţei. În special se acordă atenţie ţintelor şi
stabilirii distanţelor pînă la ele, deprinderilor de observare, de alegere a
muniţiilor, de stabilire a indicaţiilor necesare, ţinînd cont de corectări şi
abateri a condiţiilor de tragere de la cele normale.

Cunoscînd principiile şi regulile de tragere, aceste deprinderi se
perfecţionează de instruiţi la antrenamentele de foc, trageri, şedinţe de
conducere a focului. La aceste antrenamente se perfecţionează, deprinderile
de mînuire a armamentului, soluţionarea misiunilor de aplicare a regulilor
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de tragere, stabilirea corecţiilor în caz de abateri a condiţiilor de tragere de
la cele normale şi indicarea elementelor iniţiale pentru tragere.
Deprinderile metodice se altoiesc în timpul fiecărei şedinţe la instrucţia
focului, iar practica de instruire - la antrenamente.
După însuşirea programului analitic la “Instrucţia focului ” studenţii
trebuie:
să ştie:
- armamentul din dotarea subunităţilor Armatei Naţionale;
- capacităţile şi caracteristicile de luptă ale armamentului de
infanterie;
- regulile de executare a tragerilor din armamentul de infanterie.

să posede:
- deprinderi temeinice în pregătirea armamentului şi muniţiilor
pentru tragere;
- deprinderi practice în mînuirea corectă la acţiuni practice;
să poată:
- efectua cercetarea ţintelor şi determinarea distanţei pînă la ele;
- nimici repede şi cu precizie de sinestătător şi în componenţa
subunităţii din prima lovitură ţintele descoperite din tot tipul de
armament;
- aplica toate metodele de tragere, ţinînd cont de condiţiile meteo;
- acţiona îndrăzneţ cu armamentul de infanterie şi cel de pe maşinile
de luptă şi arunca grenadele de mînă;
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- executa conducerea cu focul subunităţii.

Verificarea însuşirii programului la „Instrucţia focului” se face la
sfîrşitul cursului de instruire cu susținerea de către studenți a unui examen
la această disciplină.

La obiectul “Pregătirea tehnică”, pe timpul şedinţelor practice atenţia
principală la şedinţe se acordă cunoştinţelor privind:
- tipurile de maşini de luptă din dotarea Armatei Naţionale;
- regulile de exploatare a maşinilor de luptă;
- acumularea

şi

perfecţionarea

deprinderilor

practice

la

întreţinerea tehnică a maşinilor de luptă de diferite tipuri.
În timpul pregătirii şedinţelor practice o atenţie deosebită se acordă
problemelor asigurării materiale.
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Şedinţele practice la construcţia şi deservirea tehnică a maşinilor de
luptă se desfăşoară în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.
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Acumularea şi perfecţionarea deprinderilor practice ale studenţilor la
desfăşurarea şi efectuarea verificărilor tehnice (înainte de punere în cursă şi
pe parcurs), întreţinerii tehnice zilnice (ÎTZ), întreţinerii tehnice nr.1 (ÎT1) şi întreţinerii tehnice nr. 2

ÎT-2) se înfăptuieşte la şedinţele organizate

pe partea materială a maşinilor de luptă.

Înainte de îndeplinirea lucrărilor practice şi a normativelor, se face
instructaj cu efectivul, căruia îi sînt date misiunile de luptă, se explică
modul îndeplinirii lor, se aduc la cunoștință măsurile de securitate. În caz
de necesitate, se demonstrează tehnologia îndeplinirii celor mai dificile
lucrări şi operaţii.
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La predarea materialului la „Pregătirea tehnică” se respectă ordinea
predării temelor, care asigură studierea preliminară a părţii teoretice, apoi
desfăşurarea lecţiilor practice la această temă. Lecţiile practice la
construcţie se desfăşoară de către lector şi un instructor din unitatea
militară. Lectorul răspunde de organizarea şi calitatea desfăşurării lecţiei,
iar instructorul de pregătirea bazei materiale, instrumentului, accesoarelor
şi a locurilor de instrucţie.
Sub îndrumarea lectorului, instructorul participă la instruirea studenţilor.
Lecţiile practice la deservirea tehnică se desfăţoară de către lectorul
catedrei militare în comun cu instructorul unității militare respective.
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La şedinţele tactice se perfecţionează cunoştinţele şi deprinderile
studenţilor căpătate pe parcursul studierii obiectului “Apărarea nucleară
biologică şi chimică”. Studenţii în componenţa subunităţilor formate la
instrucţii, în timpul “ducerii luptei” se antrenează la îndeplinirea cu
pricepere a procedeelor întrebuinţării mijloacelor de protecţie individuale
privind măsurile de protecţie contra armelor de nimicire în masă.

10 ANI

- 47 -

CATEDRA MILITARĂ

La şedinţe studenţii:
- studiază factorii distructivi şi procedeele de protecţie contra armei
nucleare, chimice, biologice, mijloacelor incendiare şi substanţelor toxice
de acţiune intensă;
- capătă deprinderi la întrebuinţarea mijloacelor de protecţie
individuale şi colective din dotare şi la tratarea specială;
- se învaţă a acţiona în condiţiile ameninţării de întrebuinţare de către
inamic a armelor de nimicire în masă.

Studierea

procedeelor

întrebuinţării

mijloacelor

de

protecţie

individuale se execută în timpul acţiunilor pe jos și de pe tehnica din
dotare, primind semnalele şi comenzile respective prin surprindere.

10 ANI

- 48 -

CATEDRA MILITARĂ

După însuşirea programului de instruire la „Apărarea nucleară,
biologică şi chimică” studenţii trebuie:
să ştie:
- factorii distructivi ai armei nucleare (de neutroni) chimice,
mijloacelor biologice ale inamicului, substanţelor toxice cu acţiune
intensă, mijloacelor incendiare şi metodele de protecţie contra lor;
- mijloacele din dotare pentru decontaminarea armamentului şi tehnicii
de luptă;
- destinaţia, componenţa şi modul de funcţionare a aparatelor de
cercetare chimică şi control;
- măsurile de securitate pe timpul acţiunilor în teren infectat
(contaminat).

10 ANI

- 49 -

CATEDRA MILITARĂ

să poată:
- folosi mijloacele individuale şi colective de protecţie a pielei;
- adopta proprietăţile de protecţie a tehnicii din dotare, lucrărilor de
fortificaţie şi a terenului;
- acţiona în condiţiile întrebuinţării de către inamic a armelor de
nimicire în masă, mijloacelor incendiare şi substanţelor toxice cu
acţiune intensă;
- executa tratarea specială şi acorda ajutor reciproc în caz de vătămare;
- planifica şi organiza executarea măsurilor pentru protecţia efectivului
împotriva mijloacelor de nimicire în masă şi asigurării chimice;
- lucra cu aparatele de cercetare chimică şi control.

10 ANI

- 50 -

CATEDRA MILITARĂ

să cunoască:
- organizarea şi desfăşurarea postului de observare chimică;
- mijloacele fumegene şi aruncătoare de flăcări;
- asigurarea chimică a efectivului pe timp de război;
- tehnica specială pentru dezactivare, degazare şi dezinfectare.

Un obiect important care se ocupă cu studierea asigurării genistice este
Pregătirea geniu.
Asigurarea genistică se organizează şi se execută, cu scopul de a crea
plutonului (grupei) condiţii favorabile, pentru îndeplinirea cu succes a
misiunii de luptă şi protecţia efectivului şi tehnicii de luptă, contra
mijloacelor de nimicire a inamicului.

10 ANI

- 51 -

CATEDRA MILITARĂ

Unul din elementele asigurării genistice constituie fortificaţiile
militare, care se execută la amenajarea genistică a poziţiilor şi raioanelor de
dispunere a trupelor în scopul:
- creării celor mai favorabile condiţii pentru executarea focului,
observare, conducerea luptei;
- protecţiei personalului, precum şi tehnicii de luptă, mijloacelor de
transport, muniţiei şi altor mijloace materiale.

Sarcinile asigurării genistice.
1. Cercetarea obiectivului (lucrărilor) genistice ale inamicului şi
executarea culoarelor între ele.
2. Scoaterea (distrugerea) din funcţie a obiectivelor inamicului.
3. Amenajarea genistică a punctului de sprijin (poziţiei).

10 ANI

- 52 -

CATEDRA MILITARĂ

4. Executarea barajelor genistice.
5. Cercetarea drumurilor şi cursurilor de apă.
6. Efectuarea lucrărilor de mascare.
7. Pentru îndeplinirea acestor sarcini plutonul (grupa) utilizează utilajul
din dotare şi materialele din zonă.
În scopul atingerii scopurilor instructive, şedinţele la pregătirea geniu se
desfăşoară în auditorii şi în terenul de instrucţie.

În ajunul şedinţelor, în timpul pregătirii individuale studenţii studiază
materialul şi succesiunea îndeplinirii misiunilor genistice.
Şedinţele practice pe teren se organizează şi se desfăşoară în
componenţa plutonului de studiu, sub conducerea profesorului.

10 ANI

- 53 -

CATEDRA MILITARĂ

La şedinţele practice conducătorul instrucţiei anunţă situaţia tactică, ca
studenţii să poată stabili în teren dispunerea punctelor de sprijin, poziţiilor
de tragere, procedeele de instalare a cîmpurilor de mine şi modul executării
misiunilor de asigurare genistică a acţiunilor de luptă.
Deprinderile metodice se capătă pe parcursul fiecărui exerciţiu practic,
numind pe rînd studenţii în funcţiile comandanţilor de grupă (piesă),
pluton.
La toate şedinţele practice fiecare student este apreciat după deprinderile
practice şi conducerea subunităţilor încredințate.

10 ANI

- 54 -

CATEDRA MILITARĂ

După însuşirea programului analitic la

“Pregătirea geniu” studenţii

trebuie:
să ştie:
- 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;
- destinaţia, componenţa şi modul de întrebuinţare a mijloacelor de
mascare confecţionate în industrie şi pregătite în trupe;
- modul şi procedeele de confecţionare (executare) a mijloacelor de
mascare cu forţele şi mijloacele trupelor (proprii);
- destinaţia şi clasificarea muniţiei şi barajelor genistice;

10 ANI

- 55 -

CATEDRA MILITARĂ

- principalele modele de mine cu care este dotată Armata Naţională a
Republicii Moldova, procedeele şi modul de plantare şi neutralizare
a acestora;
- procedeele de trecere a barajelor genistice;

să poată:
- alege, fixa şi trasa în teren locul pentru lucrările de fortificaţie,
precum şi săparea lor cu ajutorul diferitor mecanisme şi manual;
- amenaja şanţuri-adăposturi, adăposturi, locuri pentru executarea
focului şi observării;
- organiza îndeplinirea misiunilor pentru executarea lucrărilor de
fortificaţie şi amenajarea poziţiilor;
- ascunde de cercetarea inamicului acţiunile subunităţii sale,
amenajînd terenul şi folosind procedeele tehnice şi mijloacele de
mascare;
- executa trecerea barajelor genistice;
- pregăti amorse, încărcături de exploziv şi executa explodarea lor;
- executa lucrări de dislocare a efectivului folosind materialele de
inventar şi lucrări de companie întrebuinţînd materialele din
împrejurime (locale).

10 ANI

- 56 -

CATEDRA MILITARĂ

să cunoască:
- subunităţile de geniu, tehnica genistică şi principiile de folosire a
lor.

La „Topografia militară”
În

timpul

desfăşurării

exerciţiilor în grup studenţilor
li

se

cultivă

deprinderi

practice privind lucrul cu
harta topografică, orientarea
în teren cu ajutorul aparatelor
optice şi fără ele, orientarea în
teren cu ajutorul hărții şi fără
ea.

10 ANI

- 57 -

CATEDRA MILITARĂ

După însuşirea programului la “Topografia militară” studenţii
trebuie să cunoască:
- variantele şi caracteristicile tactice ale terenului şi influenţa lor asupra
acţiunilor de luptă ale trupelor;

10 ANI

- 58 -

CATEDRA MILITARĂ

- destinaţia și
conţinutul
hărţilor
topografice;
- metodele de
determinare

şi

orientare în teren
cu ajutorul hărții
şi fără hartă;

să fie capabili;
- să citească hărţile topografice,
să facă determinări în baza lor;
- să stabilească după hartă
coordonatele

ţintelor

separate,

dispozitivelor de luptă, obiectivelor
trupelor

sale

şi

a

trupelor

realizeze

indicarea

adversarului;
-

să

obiectivelor;
-

să ţină harta de lucru a

comandantului.

10 ANI

- 59 -

CATEDRA MILITARĂ

Determinarea părţilor orizontului cu ajutorul ceasului

Determinarea distanţelor cu ajutorul hărții

10 ANI

- 60 -

CATEDRA MILITARĂ

Pentru a conduce iscusit cu trupele este necesar de a organiza
legătura sigură între subunitaţi. În acest scop în programul de instruire este
inclusă disciplina „Pregătirea de transmisiuni”.
Studierea tehnicii de transmisiuni, de regulă se desfăşoară în clasele de
studiu folosind mostrele de aparatură instructivă, machete și materiale
ilustrative.

Famializarea cu tehnica și mijloacele de transmisiuni

10 ANI

- 61 -

CATEDRA MILITARĂ

Instruirea practică la activitatea cu mijloacele de transmisiuni se
desfăşoară în grupe. Pentru fiecare grupă se creează reţea radio, direcţia
radio, activitatea cărora se desfăşoară în strictă conformitate cu regulile
schimbului radio şi respectarea disciplinei de transmisiuni.

10 ANI

- 62 -

CATEDRA MILITARĂ

Şedinţele

şi

deprinderile

privind

exploatarea

mijloacelor

de

transmisiuni se perfecţionează la şedinţele disciplinilor „Tactica generală”,
„Tactica specială”, precum şi la conducerea maşinilor de luptă.

După însuşirea programei de învăţământ la ”Pregătirea de transmisiuni”
studenţii trebuie sa cunoască:
- destinaţia, structura generală a tehnicii de transmisiuni din dotare şi
regulile executării radio traficului;

10 ANI

- 63 -

CATEDRA MILITARĂ

Trebuie sa fie apţi:
- să întreţină convorbirile de serviciu prin intermediul mijloacelor de
transmisiuni în condiţiile de bruiaj radio.

In scopul educării la studenţi calităţilor de camaraderie, ajutor
reciproc în cazuri excepţionale, respectarea igienei individuale şi
sociale este inclusă disciplina „Pregătirea medico-militară”
Pe parcursul studierii disciplinei „Pregătirea medico-militară”
studenţii studiază şi însuşesc cerinţele Regulamentului serviciului
interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova despre respectarea
igienei individuale şi sociale, consecinţele ne respectării acestora.

10 ANI

- 64 -

CATEDRA MILITARĂ

Aplicarea răsuflării artificiale
Totodată

studenții

acumulează

deprinderi

practice

privind

îndeplinirea practică a procedeelor primului ajutor medical în caz de
răniri, hemoragii, fracturi a oaselor, intoxicaţii, insolaţii, electrocutări,
muşcături de insecte şi reptile (şerpi).

10 ANI

- 65 -

CATEDRA MILITARĂ

Primul ajutor medical în caz de fractură a mâinii.

Acordarea primului ajutor în caz de fractură a piciorului

10 ANI

- 66 -

CATEDRA MILITARĂ

Acordarea primului ajutor medical în cazul rănirii capului

Imobilizarea rănitului in caz de fractură a coloanei vertebrale

10 ANI

- 67 -

CATEDRA MILITARĂ

Studierea procedeelor de aplicare a garoului

Aplicarea garoului în cazul rănirii braţului

10 ANI

- 68 -

CATEDRA MILITARĂ

Metode de oprire a hemoragiei in cazul lipsei garoului
Călăuza tuturor militarilor sunt Regulamentele militare ale Forţelor Armate
ale Republicii Moldova.
În activitatea cotidiană toți militarii se conduc de următoarele
regulamente:
- Regulamentul serviciului interior al FA RM;
- Regulamentul disciplinei militare;
- Regulamentul instrucţiei de front;
- Regulamentul serviciului în garnizoană şi de gardă al FA RM.

Regulamentul serviciului interior al FA RM determină
drepturile şi îndatoririle generale ale militarilor şi relaţiile dintre ei,
atribuţiile persoanelor cu funcţii de răspundere ale unităţilor militare,
precum şi regulile de ordine interioară.

10 ANI

- 69 -

CATEDRA MILITARĂ

Studenţii,

pe

parcursul

perioadei de instruire, studiază
obligaţiunile serviciului de zi, aşa

Amenajarea paturilor

cum sunt obligaţiunile plantonului,
sergentului

de

serviciu

subunitate.

Totodată, fac cunoştinţă cu regimul zilnic al
unitaţii militare.

Toaleta de dimineaţă

10 ANI

- 70 -

pe

CATEDRA MILITARĂ

Ajustarea şi îngrijirea ţinutei

Aranjarea noptierei

10 ANI

- 71 -

CATEDRA MILITARĂ

Regulamentul disciplinei militare stabileşte esenţa
disciplinei militare, obligaţiile militarilor de menţinere şi
respectare a ei, tipurile de recompense şi pedepse disciplinare,
drepturile comandanţilor (şefilor) de a le acorda şi aplica,
precum şi modul de depunere şi examinare a propunerilor,
cerinţelor şi reclamaţiilor făcute de militari.
Toţi militarii sunt obligaţi sa menţină şi să respecte
disciplina militară, să se conducă cu stricteţe de prevederile
Regulamentului.

Regulamentul

instrucţiei

de

front

determină:
- exerciţiile şi mişcările de front fără armă
şi cu arma;
- 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 depunerii
lui;
- obligaţiile militarilor înainte de adunare
şi în formaţie şi cerinţele faţă de intrucţia lor de
front.

10 ANI

- 72 -

CATEDRA MILITARĂ

Regulamentul serviciului în garnizoană şi de gardă al
FA RM determină destinaţia, ordinea de organizare şi executare a
serviciului în garnizoană şi de gardă, drepturile şi obligaţiile
persoanelor cu funcţii de răspundere ale garnizoanei şi ale
militarilor care execută aceste servicii.

Şedinţele

practice

se

îndeplinesc în tabăra de gardă
a

Brigăzii

Infanterie

Motorizată „Ştefan cel Mare”.

Modul de primire
şi predare a
postului

10 ANI

- 73 -

CATEDRA MILITARĂ

Modul de indeplinire a serviciului de pază şi apărare

a obiectivelor militare

Instructajul practic al personalului destinat pentru serviciul în gardă cu
privire la mânuirea armei

10 ANI

- 74 -

CATEDRA MILITARĂ

Modul de acţiune a santinelei la post în caz de incendiu.
După însuşirea programului de învăţămînt la “Regulamentele militare
generale” studenţii cunosc:
- bazele şi cerinţele disciplinei, obligaţiunilor militare şi regulilor de
adresare faţă de superiori;
- regulile de conduită militară, acţiunile în timpul îndeplinirii
ordinelor, executarea salutului (onorului) militar;
- obligaţiile generale ale militarilor, sarcinile de zi (interne şi de
gardă);
De asemenea, pe parcursul studiilor, ei practic îndeplinesc obligaţiile
persoanelor serviciului de zi şi serviciului de gardă.

10 ANI

- 75 -

CATEDRA MILITARĂ

Pentru dezvoltarea la studenţi a eticii ostăşeşti, conduitei, aspectului
exterior şi a ţinutei, în programul de instruire este inclusă disciplina
„Instucţia de front”

După însuşirea programului de învăţământ la „Instrucţia de front”
studenţii trebuie:
- să cunoască cerinţele Regulamentului de front al Forţelor Armate ale
Republicii
Moldova;
- să însuşească o etică ostăşească excelentă şi un aspect exterior
exemplar;

10 ANI

- 76 -

CATEDRA MILITARĂ

- să poată executa corect şi cu
exactitate exerciţiile de front;

10 ANI

- 77 -

CATEDRA MILITARĂ

- să

poată

comanda şi
desfăşura
corect
şedinţele

din

punct
de

vedere

metodic;

- să îndeplinească
exerciţii

de

front fără armă
şi cu arma;

10 ANI

- 78 -

CATEDRA MILITARĂ

- să dezvolte ţinuta şi
conduita militară.

Permanent
studenţilor li se
formează
deprinderi
metodice

de

comandant atât în
timpul

instruirii

propriu zise, cît şi
la

şedinţele

metodice,
cadrul

în
cărora

fiecare student se
antrenează

în

funcţie

de

comandant

de

grupă.

10 ANI

- 79 -

CATEDRA MILITARĂ

Perfecţionarea

pregătirii

de

front, a deprinderilor metodice de
comandant se efectuează la toate
şedinţele, la adunări şi în viaţa
cotidiană.

Tragerile de luptă
Şedinţele de tragere (tragerile din armamentul de infanterie) are ca scop
să perfecţioneze deprinderile practice în vederea îndeplinirii misiunii de
luptă primite.
În acelaş timp se realizează antrenarea studenţilor în descoperirea şi
indicarea obiectivelor, precum şi nimicirea acestora.

10 ANI

- 80 -

CATEDRA MILITARĂ

În timpul antrenamentelor de tragere şi a tragerilor cu studenţii la
locurile de instrucţie se studiază particularităţile regulilor de tragere din
armamentul maşinilor de luptă, se perfecţionează deprinderile şi
aptitudinile de aplicare a regulilor de tragere, ţinînd cont de corecţiile ce ţin
de schimbările temperaturii aerului, vîntului, mişcarea ţintei etc.

â
O metodă eficientă de studiere a regulilor de tragere este efectuarea
exerciţiului iniţial, la care se perfecţionează deprinderile de aplicare a
regulilor de tragere în îmbinare cu aplicarea tragerii pe un fon al situaţiei
tactice.

10 ANI

- 81 -

CATEDRA MILITARĂ

Lovirea țintelor și controlul punctajului obținut

10 ANI

- 82 -

CATEDRA MILITARĂ

Conducerea maşinilor de luptă
Maşinile de luptă reprezintă un tip de tehnică colectivă, de aceea în
timpul îndeplinirii misiunilor pe cîmpul de luptă succesul subunităţilor va
depinde nu numai de nivelul de instruire al mecanicilor-conductori, ci şi de
concordanţa echipajelor, participarea tuturor membrilor echipajului la
pregătirea pentru deplasare a vehiculelor, deservirea lor, acordarea
ajutorului mecanicului-conductor la conducerea vehiculului.
În acest context, la catedra militară USEFS, în programul analitic au
fost incluse ore pentru instruirea sudenţilor la conducerea maşinilor de
luptă. Iar la etapa finală a cursului, studenţii de la catedra militară USEFS
au condus pentru prima dată maşinile de luptă de tip BMD-1.

10 ANI

- 83 -

CATEDRA MILITARĂ

La aceste şedinţe studenţii au însuşit:
- amplasarea comenzilor, destinaţia lor şi regulile de întrebuinţare a
acestora;
- aşezarea organelor aparatelor de măsură şi control şi întrebuinţarea
acestora;
- reglarea scaunului mecanicului-conductor, închiderea, deschiderea
şi fixarea oblonului gurii de acces al mecanicului-conductor;
- pregătirea motorului pentru pornire şi pornirea acestuia;
- pregătirea maşinii pentru pornire.

10 ANI

- 84 -

CATEDRA MILITARĂ

Studenţii au fost antrenaţi practic:
- în pregătirea maşinii pentru pornire;
- în îndeplinirea lucrărilor reviziei de control;
- în schimbarea vitezelor, frînare, întoarcerea maşinii;
- în observarea aparatelor de măsură şi control.

10 ANI

- 85 -

CATEDRA MILITARĂ

În final studenţii au îndeplinit exerciţiul pregătitor nr. 1 pe timpul
căruia au fost apreciaţi după următoarele criterii:
- pornirea maşinii prin diferite metode;
- deplasarea, schimbarea vitezelor, întoarcerea maşinii;
- frînarea maşinii prin diferite metode la indicatorul STOP.

După însuşirea programei de învăţămînt

la “Pregătirea tehnică”

studenţii trebuie:

10 ANI

- 86 -

CATEDRA MILITARĂ

să ştie:
- destinaţia şi particularităţile constructive ale transportoarelor TAB71M, BTR-80, BTR-70 şi maşinii de luptă BMD-1;
- caracteristicile tehnico-tactice ale lor;
- destinaţia, construcţia şi funcţionarea agregatelor şi instalaţiilor;
- deservirea tehnică şi materialele de exploatare;
- măsurile tehnicii securităţii în timpul exploatării şi deservirii tehnicii,
la lucrările cu aparatele electrice şi lichidele tehnice;
- succesiunea pregătirii maşinilor pentru conducere;
- regulile conducerii maşinilor de luptă.

să poată:
- organiza exploatarea corectă a maşinilor de luptă;
- porni motoarele maşinilor în diferite condiţii la diferite temperaturi
ale mediului înconjurător;

10 ANI

- 87 -

CATEDRA MILITARĂ

- conduce maşina de luptă prin îndeplinirea exerciţiilor de conducere a
maşinilor de luptă;
- utiliza corect instalaţiile maşinilor de luptă;
- executa lucrările deservirii tehnice.

Îndeplinirea exercițiului practic

10 ANI

- 88 -

CATEDRA MILITARĂ

III. ACTIVITATEA SPORTIVĂ
Pregătirea fizică militară, ca proces de formare si perfecţionare a
priceperilor si deprinderilor motrice, a calităţilor fizice, morale si de voinţă
se realizează având ca bază cerinţele stiinţifice generale ale formării si
dezvoltării unui organism sănătos. Ea presupune dârzenie si voinţă, o mare
cheltuială de forţe, o intensă activitate creatoare, precizie si acurateţe,
disciplină si respectarea unui regim riguros de viaţă și muncă.
Pregătirea fizică la catedra militară reprezintă un pilon de bază al
procesului educaţional si de instruire, urmărind dezvoltarea și consolidarea
capacităţii motrice a studenţilor în vederea creșterii potenţialului lor fizic si
psihic, concomitent cu menţinerea unei stări optime de sănătate fizică si
psihică.
Pe durata studiilor, studenții participă la programe de educație fizică și
sport care conţin discipline, cum ar fi: gimnastica, atletism (alergări,
sărituri, aruncări), precum și jocuri sportive (volei, baschet, fotbal, rugby,
tenis).

Pregătirea fizică este baza pregătirii de luptă, o parte componentă
principală în instruirea şi educarea întregului efectiv.
Scopul pregătirii fizice este de a asigura gătinţa fizică a militarilor
pentru activitatea de luptă şi alte sarcini la instruirea şi educarea lor, avînd
ca obiectiv -dezvoltarea forţei şi vitezei, care vor permite îndeplinirea
calitativă a obligaţiilor funcţionale, dezvoltarea rezistenţei, care, la rîndul
ei, va permite o activitate îndelungată a efectivului în situaţii extreme şi va
scădea stresurile psihologice.
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Conceptul de pregătire fizică poate fi privit ca un model al unui sistem
complex, dinamic cu caracteristici şi particularităţi.
S-au conturat astfel următoarele obiectivele generale ale pregătirii
fizice, şi anume:
 obişnuirea militarilor cu practicarea sistematică a exerciţiilor fizice;
 formarea şi dezvoltarea calităţilor fizice de bază – forţei, rezistenţei,
vitezei, îndemînării, precum şi a iniţiativei, ingeniozităţii, voinţei, hotărîrii,
încrederii în forţele proprii şi a curajului, atenţiei şi capacităţii de orientare;
 formarea deprinderilor de a acţiona repede şi precis, inclusiv în
condiţii de oboseală fizică şi de încordare psihică;
 îmbunătăţirea dezvoltării fizice generale;
 menţinerea şi fortificarea sănătăţii;
 sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale;
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 instruirea şi antrenarea militarilor la deplasarea rapidă şi alergarea în
teren variat;
 trecerea obstacolelor;
 aruncarea grenadelor de mînă;
 lupta corp la corp cu armamentul individual din dotare;
 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.
De asemenea distingem şi obiectivele speciale ale pregătirii fizice,
în funcţie de specificul şi particularităţile armei.

Acestea sunt:
 formarea

şi

dezvoltarea

rezistenţei

pentru

eforturi

fizice

îndelungate, la deplasarea pe jos şi pe autovehicule şi formarea
deprinderilor de a suporta timp îndelungat poziţiile statice şi de mobilitate
redusă;
 dezvoltarea forţei fizice în transportarea greutăţilor pentru
îmbarcarea şi debarcarea materialelor pe autovehicule;

 formarea deprinderilor de a acţiona repede, folosind armamentul şi
tehnica din dotare în condiţiile ducerii luptei, pe timpul deplasării şi în
staţionare;
 creşterea vitezei de reacţie, a îndemînării şi forţei în executarea
săriturilor, aruncărilor, în acţiunile la şi pe maşinile de luptă.
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Dacă ne referim la cercetaşi, acestea sunt:
 formarea unor luptători cu o foarte bună rezistenţă fizică şi psihică,
pentru a fi în stare să acţioneze în situaţii neprevăzute, în condiţii de izolare
sau în adîncimea dispozitivului adversarului;
 perfecţionarea deprinderilor la terecerea obstacolelor speciale;
 să dea dovadă de îndemânare în lupta corp la corp;
 să se deplaseze cu uşurinţă pe schiuri;
 să fie în stare să obţină şi să folosească corect mijloace de
supravieţuire în condiţii dificile;
 să folosească cu iscusinţă mijloace improvizate pentru trecerea înot
a cursurilor de apă;
 să dea dovadă de curaj în executarea salturilor cu paraşuta, de
orientare şi conducere a corpului în aer;
 să fie în stare să efectueze marşuri de lungă durată şi deplasări pe
teren accidentat.
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Îndeplinirea acestor obiective asigură un nivel înalt a capacităţii de
luptă, formează deprinderi pentru stăpânirea tehnicii şi armamentului de
luptă, suportarea cu rezistenţă a solicitărilor fizice, tensiunilor neuropsihice şi a unor factori defavorabili acţiunilor de luptă.
Aceste obiective se realizează prin teme specifice, care au un caracter
pronunţat aplicativ - militar, cum ar fi: gimnastica, lupta corp la corp,
trecerea pistelor cu obstacole, alergarea pe teren variat, deplasarea rapidă,
aruncarea grenadelor ş.a.
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IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ DE INSTRUCŢIE

Baza tehnico-materială de instrucţie a catedrei militare este
constituită dintr-un complex de mijloace materiale şi tehnice destinate
pentru pregătirea militară a studenţilor conform programelor de învăţămînt.
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Ea asigură desfăşurarea calitativă a tuturor şedinţelor prevăzute în
planurile şi programele de învăţămînt, însuşirea în volum deplin de către
studenţi a materialului studiat, formarea la ei a deprinderilor practice.
Elementele principale ale bazei materiale de instrucţie la catedra
militară sunt:

- armamentul de instrucţie;

- mijloacele instructive de antrenament, tehnica de calcul, mijloacele
tehnice de instruire, aparate, mijloace ilustrative şi alte materiale
instructiv – militare;
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- tirul pentru tragerea din armamentul pneumatic,

- cabinete, bibliotecă;
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- auditorii, birouri pentru profesori şi alte încăperi de studii;

- platoul pentru instrucţia de front, complexe speciale de instrucţie şi
antrenamente şi alte obiecte de instrucţie destinate pentru instruirea
studenţilor conform programelor;
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- vitraj cu mijloace pentru asigurarea acțiunilor de luptă ale soldatului;

- săli sportive amenajate cu inventar sportiv contemporan;
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- săli de gimnastică;

- săli pentru jocuri sportive;
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- săli de forță;

-

macheta terenului;
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- manuale şi materiale didactice, videofilme, placate şi planşe,
documente instructiv-metodice şi alte mijloace materiale şi tehnice.
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V. EDUCAŢIA MILITAR-PATRIOTICĂ
Educaţia militar - patriotică a cetăţenilor Republicii Moldova este una din
sarcinile de bază a statului, ministerului apărării şi ministerului educaţiei.

Educaţia militar-patriotică este o parte componentă importantă a
educaţiei generale a tineretului; ea este orientată spre formarea la studenţi a
înaltelor calităţi morale, profesionale de luptă şi psihologice necesare
pentru îndeplinirea datoriei sfinte de apărare a independenţei, suveranităţii
şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
Misiunile principale ale educaţiei militar - patriotice la catedra
militară sunt:
- explicarea ideilor şi motivelor privind necesitatea de apărare a Patriei,
prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, legilor şi hotărîrilor
Parlamentului şi Guvernului pe problemele construcţiei militare,
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cerinţelor Jurămîntului Militar şi Regulamentelor militare; esenţei şi
importanţei disciplinei militare şi principiilor conducerii unice;

- formarea la studenţi a convingerii profunde în ideile şi căile alese de ţara
noastră ale suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale, dezvoltării
democraţiei, statului de drept, a înaltei conştiinţe şi vigilenţe, înaltului
devotament şi credinţei faţă de Patrie şi popor, dezvoltarea la ei a
calităţilor morale şi de luptă necesare; eroismului, vitejiei, bărbăţiei,
curajului, fermităţii, demnităţii, voinţei şi disciplinei;
- formarea deprinderilor în îndeplinirea justă şi necondiţionată a ordinelor şi
dispoziţiunilor comandanţilor şi superiorilor, educarea sentimentului de
datorie a militarului în rezervă faţă de Patrie şi popor privind întărirea
capacităţii de apărare a ţării, sporirii gătinţei în orice moment să se ridice
la apărarea ei.
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O

activitate

importantă în educaţia
militar-patriotică
studenţilor
excursia

a
este

la

Muzeul

Armatei
.

Familiarizarea
studenților cu tradiţiile
şi

cultura

poporului

moldovenesc
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La

militari

patriotismul,

de

o

probă înaltă este în
primul

rînd

manifestarea
credinţei

şi

devotamentului

faţă

de Patrie, gătinţa de
a-şi sacrifica viaţa în
numele ei.

Armata
Naţională

în

care astăzi îşi
satisfac
serviciul militar
cetăţenii
Republicii
Moldova
etapa

la
actuală

este în primul
rînd o şcoală a
bărbăţiei

şi

educaţiei
patriotice.
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Patriotismul presupune:
-

conştiinţa apartenenţei
poporului său;

-

mediului

naţional,

social

şi

cultural;
-

identificarea cu interesele Patriei;

-

apărarea

suveranităţii

şi

independenţei;
-

simţul răspunderii faţă de valorile
fundamentale

ale

existenţei

sociale şi spirituale
ale naţiunii.

Patriotismul
militarilor

se

manifestă

prin

îndeplinirea
exemplară

a

datoriei
constituţionale
faţă de Patrie şi
poporul său.
Pe parcursul studiilor studenţii acumulează înalte calităţi morale,
profesionale de luptă şi psihologice necesare pentru îndeplinirea misiunilor
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de luptă, sentimente de prietenie, colectivism şi respect unul faţă de altul,
ajutor şi sprijin reciproc, gătinţei de a îndeplini orice misiune în comun.
Sunt apţi în îndeplinirea justă şi necondiţionată a ordinelor şi
dispoziţiunilor comandanţilor şi superiorilor.

Dacă dragostea de Patrie
– este manifestarea
patriotismului, atunci
apărarea Patriei - este o
datorie sfîntă a
patriotului.
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ÎNCHEIERE
În cartea de faţă autorii au încercat să schiţeze evoluţia şi
statornicirea catedrei militare a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport, preponderent despre procesul de instruire a rezervei militare, în
special al corpului de soldaţi şi sergenţi pe parcursul a 10 ani de activitate.
Lucrarea are menirea să creeze o impresie generalizatoare despre
activitatea desfăşurată de catedra militară. Viaţa cotidiană a catedrei
militare este prezentată şi prin intermediul fotografiilor, care reflectă
diferite aspecte ale activităţii ei.
Altfel spus, ideea de bază a ediţiei este de a reda într-o formă
sintetică, ipostazele mai grăitoare care reflectă sugestiv activitatea catedrei.
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