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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Arta comunicațiilor militare 1 familiarizarea cu noţiunile generale privind asigurea exploatării 

sistemului de comunicaţii în cadrul unităţilor/subunităţilor militare, aplicarea cu iscusinţă a tehnicii şi mijloacelor 

de comunicaţii din dotarea Armatei Naţionale în orice condiţii de timp, stare a vremii, precum şi în cele mai 

diverse situaţii de desfăşurare a acţiunilor militare, perfecţionării deprinderilor şi priceperilor  în vederea 

organizării şi asigurării comunicaţiilor în timpul desfăşurării acţiunilor militare, conducerii continuă şi cu 

iscusinţă cu elementele sistemului de comunicaţii. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- definirea conceptele de bază ale circuite tehnice şi semnale radio; 

- reproducerea destinaţia, componenţa şi schema structurală generală a dispozitivelor radio; 

- relatarea despre metode de acordare dispozitivelor radio; 

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

- programarea în limbaje de nivel înalt; 

- utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar; 

- 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 reţelelor de calcul, a soft-ului de sistem 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; 

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul informaticii; 

- 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: 

 clasifica deferite moduri de rezolvări schemelor mijloacelor de comunicaţii; 

 stabili transmiteri de date sigure; 

 demonstra exploatarea corectă şi iscusit sistemelor informaționale; 

 organiza conducerea cu efectivul ce execută desfăşurarea, amenajarea genistică, întreţinerea şi strângerea 

mijloacelor radio şi radioreleu; 

 aplica cunoştinţele teoretice faţă de situaţiile din practica şi invers. 



La nivel de integrare studenţii vor: 
- stabili locul şi rolul tehnologilor de comunicaţii; 

- formula propuneri de compatibilizare a deferitor tipuri de sisteme de comunicații; 

- aprecierea importanţa tehnologiilor de comunicații radio; 

- crea diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate; 

- elabora planuri de acţiune ce pot fi raportate la situaţiile concrete din practica; 

- propune noi opinii, concepţii benefice pentru dezvoltării tehnologiilor de Arta comunicațiilor militare; 

- influenţa, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, asupra procesului de creare, interpretare şi 

aplicare a mijloacelor de Arta comunicațiilor militare; 

- determina perspectivele dezvoltării mijloacelor de comunicaţiiradio. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Arta comunicațiilor militare 1 este necesară iniţierea în limbajul 

tehnic, modul de realizarea sistemul de comunicații radio și aplicarea algoritmelor de instalarea și acordarea 

mijloacelor de comunicații radio 

Teme de bază: Principii de construcţie a dispozitivelor emiţătoare- receptoare radio. Staţii radio de putere 

mică şi medie. Maşini de comandament şi stat major. 

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

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 %) și calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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