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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Sisteme de comunicații și informatică 2 este predestinat studenţilor ciclului I (universitar) cu scopul 

familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru formarea capacităţilor de specialist în 

domeniul comunicaţiilor, de planificare şi organizare a reţelelor şi sistemelor de comunicaţii operaţionale, operarea cu 
cunoştinţă de cauză a diverse date, structuri şi de utilizare corectă a algoritmilor de lucru cu structurile respective.  

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: 

- identificarea principiilor transmisiei în telecomunicaţii; 

- cunoașterea principiilor telefoniei analogice şi digitale; 
- distingerea principiilor şi metodelor de multiplexare a canalelor de transmisiuni; 

- identificarea principiilor transmisiilor de date şi modulaţiilor utilizate pentru aceasta. 

Competenţe specifice: 

- precizarea caracteristicilor şi modurilor de utilizare a aparatelor şi centralelor telefonice  utilizate în F.A.R.M.; 
- precizarea caracteristicilor şi modurilor de utilizare a stațiilor radio din dotarea Armatei Naționale;  

- reproducerea metodelor de construcţie şi strângere a liniilor fir din cabluri uşoare şi de legătură la mare distanţă de 

campanie; 
 - identificarea modului de completare a documentaţiei operativ-tehnice. 
Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- utilizarea 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. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- planifica, organizeza şi realiza un sistem de comunicaţii în cadrul unităţilor şi subunităţilor de nivel tactic; 
- utiliza mijloacele de comunicaţii din dotarea Armatei Naţionale; 

- aplica prompt regulile de instalare/strângere şi exploatare a tehnicii, mijloacelor, elementelor şi nodurilor (centrelor) 

de comunicaţii, activitățile şefului comunicaţiilor (comandantului subunităţii de comunicaţii) privind realizarea 

sistemului de comunicaţii, elaborării documentelor de conducere, informative şi ajutătoare corespunzătoare. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului  Sisteme de comunicații și informatică 2 este necesară iniţierea în  Sisteme 

de comunicații și informatică 1, Servicii sprijin de luptă 1-2, Arta comunicațiilor militare 1, Tehnologiile informaționale. 

Teme de bază:  Structura şi clasificarea undelor electromagnetice. Propagarea undelor electromagnetice. Parametrii 
antenelor radio.Tipuri de antene pentru staţii radio. Desfăşurarea antenelor maşinii de comandament şi stat major R-142N 

(MCSM R-142N) şi a staţiilor radio AN/PRC-138, RF-5800. Antenele staţiilor radio-releu R- 409, R-414. Desfăşurarea 

antenelor staţiei radio-releu R- 409. Desfăşurarea antenelor staţiei radio-releu R- 414. Circuite tehnice şi semnale radio. 

Caracteristica generală a emiţătoarelor şi receptoarelor radio. Scheme funcţionale ale emiţătoarelor şi receptoarelor radio. 
Regule de organizare  şi  menţinerea discuţiilor radio. Principii de construcţie a dispozitivelor emiţătoare-receptoare radio 

şi regulile de organizare  şi  menţinere a discuţiilor radio. Caracteristica tehnică a staţiei radio R-159, R-163;   R-105M, 



R-107M Exploatarea staţiei radio R-159, R-163; R-105M, R-107M. Caracteristica tehnică a staţiei radio   R-111, R-123, 

R-173, R – 173P. Exploatarea staţiei radio R-111, R-123, R-173, R – 173P. Caracteristica tehnică a staţiei radio R-130. 
Exploatarea staţiei radio R-130. Staţiile radio de putere mică şi medie. Stațiile radio AN/PRC-127, AN/PRC-138. 

Programarea staţiilor radio AN/PRC-127, AN/PRC-138. Staţiile radio RF – 5800H, RF-7800H-MP.  Desfăşurarea 

staţiilor radio RF – 5800H, RF-7800H-MP. Staţiile radio moderne din dotarea AN. Destinaţia, componenţa şi 
caracteristica tehnică MCSM R-142. Aparatajul de comutaţie a MCSM R-142. Pregătirea pentru lucru a MCSM R-

142N(R-145BM).  Exploatarea a MCSM R-142N(R-145BM). 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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