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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii sisteme de comunicații și informatică 1 

este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu scopul familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, 

teoretice şi practice, necesare pentru înţelegerea proceselor de funcţionare a sisteme de comunicații și 

informatică. 

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: 

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

comunicații și informatică  sau din surse adiacente; 

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

- dezvoltarea şi întreţinerea sistemelor de comunicații și informatică; 

- 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; 

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

- identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul comunicații și informatice; 

- utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi de proiectare a sistemelor de comunicații și informatice , 

aplicaţiilor pentru dispozitive mobile, diverse sisteme de simulare, diverse aplicaţii în reţea etc., în scopul 

îmbunătăţirii calităţii vieţii; 

- 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: 

 să utilizeze cunoştinţele cu referire la întinderea, amenajarea genistică, întreţinerea şi strângerea liniilor 

din cablu de campanie; 

 să demonstreze temeinicia teoriilor ştiinţifice alese în exploatarea aparatelor şi centralelor telefonice 

din dotarea FA RM; 

 să conducă cu efectivul care execută întinderea, amenajarea genistică, întreţinerea şi strângerea liniilor 

din cablu de campanie; 

 să exploateze echipamentele de multiplexare primară şi secundară din dotarea FA RM; 

 să utilizeze cunoştinţele cu referire la echipamentele telefon şi multiplex la rezolvarea problemelor în 

domeniul comunicaţiilor, precum şi la studierea altor obiecte de studii. 

 să facă generalizări referitoare la diferite sistemele şi reţelele de comunicaţii; 

 să argumenteze esenţa tehnologiilor sau sistemelor de comunicaţii telefonice şi multiplex; 

 să aplice cunoştinţele teoretice în situaţiile reale în practică, şi invers; 

 să demonstreze temeinicia teoriilor ştiinţifice alese în exploatarea cu iscusinţă a echipamentele 

telefonice şi multiplex; 

 să dispună de abilităţi pentru a activa în rețele de calculatoare; 

 să poată evidenţia atribuţiile echipamentelor calculatorului; 

 să poată organiza tipurile rețelelor de calculatoare ; 

 să poată concepe aplicarea în practică a componentelor de calculatoare. 
La nivel de integrare studenţii vor: 

 să dialogheze în permanenţă cu colegii, cu alţi factori interesaţi până la redarea esenţialului într-o 

chestiune ce ţine de echipamentele telefonice şi multiplex; 

 să demonstreze calităţi de camarad în cadrul grupei, plutonului, să dea dovadă de străduinţă,  iniţiativă şi 

sârguinţă. 

 să stabilească locul şi rolul comunicaţiilor telefonice şi multiplex în contextul altor tipuri de comunicaţii; 

 să estimeze eficienţa sistemelor de comunicaţii utilizate actual în structurile de forţă a Republicii 

Moldova; 

 să formuleze propuneri de compatibilizare a sistemelor de comunicaţii autohtone cu cele europene; 

 să estimeze eficienţa reţelelor şi sistemelor de comunicaţii telefonice şi multiplex, care alcătuiesc baza 

sistemului structurilor de forţă a Republicii Moldova; 

 să aprecieze importanţa reţelelor şi sistemelor de comunicaţii telefonice şi multiplex în evoluţia societăţii. 

 să stabilească corelaţia funcţională dintre sistem de operare şi tehnologie informațională; 

 să elaboreze studii în domeniul tehnologiilor de comunicații; 

 să poată utiliza cunoştinţele acumulate la orele de Sistem informaționale – 1 în procesul 

studierii altor disciplini (Comunicații moderne, Protecția informației etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului sisteme de comunicatii si informatica 1 este necesară iniţierea în 

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

Limbaje formale şi automate,. 

Teme de bază: Bazele telefoniei. Cabluri de campanie. Mijloace şi sisteme de comutaţie analogice şi digitale. 

Multiplexarea semnalelor. Calculatoare personale. Introducere în rețele de calculatoare . 

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

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri,  teze/proiecte etc. Nota finală se 

constituie din rezultatul evaluării curente (60 %) și finale (40%),  

Bibliografie selectivă: 

1. C. Bădescu „Comunicaţii analogice şi numerice” vol.I 

2. C. Bădescu „Comunicaţii analogice şi numerice” vol.II 

3. “Comunicaţii numerice”. Ş. Burlacu. 

4. “Buletinul transmisiunilor .” 

5. “Manualul sergentului transmisionist”. 

6. ”Telefonie şi linii”, partea I L. Chircă 

7. “Telefonie şi linii de transmisiuni”, partea II. 

8. “Îndrumar privind desfăşurarea şi exploatarea liniilor fir”. 

9. T-6a. “Instrucţiuni pentru construcţia liniilor din cablu de campanie”. 

10. „Montajul mijloacelor electrice de transmisiuni” 

11.  „Îndreptar de radioelectronică”; 

12.  „Bazele matematice ale organizării sistemelor de transmisiuni” 

13.  „Bazele radiotehnicii şi radiolocaţiei (sisteme  oscilante)” 

14. „Bazele tehnicii de radiolocaţie” 

15.  „Linii şi sisteme de transmisiuni telefonice” 

16.  „Echipamente electronice pentru telecomunicaţii” 

17. „Aparatură telefonică şi telegrafică”; 

       18. Reţele de telecomunicaţii”, Tatiana RĂDULESCU,  Editura „MATRIX  ROM”, Bucureşti 2001; 

       19. “IT Essentials: Hardware and Software 4.0”, CISCO Netacad; 

       20. “Reţele de calculatoare”, Andrew S. Tanenbaum, Editura Computer Pres Agora, Ediţia a treia, Bucureşti 

1998; 

      21. “Retele locale de calculatoare. Proiectare si administrare”, Munteanu Adrian, Greavu-Serban Valerica, 

Editura POLIROM, Bucureşti 2006. 

 
 

Data 

Semnătura 


