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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Sprijin de comunicații a genurilor de armă   continuă realizarea 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: 

- întrebuinţarea de principiu a mijloacelor de comunicaţii; 

- principiile de conducere a comunicaţiilor; 

- atribuţiile persoanelor cu funcţii de conducere şi execuţie pe linia comunicaţiilor şi informaticii, atribuţiile 

persoanelor de serviciu la centrul centrul de comunicaţii; 

- activitatea şefului comunicaţiilor şi comandantului subinităţii de transmisiuni (comunicaţii)  pentru 

planificarea, realizarea si exploatarea sistemului de comunicaţii şi informatic; 

- documentele de conducere, informare şi ajutătoare; 

- asigurarea acţiunilor şi protecţia forţelor subunităţilor de transmisiuni (comunicaţii). 

Competenţe specifice: 

- să poată determina noţiunile conceptuale privind destinaţia şi clasificarea mijloacelor de comunicaţii, 

planificarea sistemelor de comunicaţii şi informatice militare; 

- să aprecieze locul, rolul şi misiunile armei comunicaţii în lupta modernă de arme întrunite, compunerea, 

organizarea şi dotarea unităţilor şi subunităţilor de comunicaţii şi informatice; 

- să determine procedeele tehnico-organizatorice de asigurare a comunicaţiilor. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să elaboreze documentele de conducere, informare şi ajutătoare pe linia de comunicaţii la nivel de 

unitate/subunitate tactică; 

- să realizeze sisitemul de comunicaţii de campanie (instalarea, exploatarea, strîngerea, reconfigurarea) la 

nivel de unitate/subunitate tactică, în diverse condiţii de timp, stare a vremii, precum şi în diferite acţiuni 

militare şi condiţii speciale; 

- să execute recunoastea şi alegerea raionului şi locurilor de instalare a elementelor nodului (centrului) de 

comunicaţii de campanie. 

- să organizeze şi executre serviciul combativ la nodul (centrul) de comunicaţii; 

- să organizeze şi execute măsuri şi activităţi de realizare a protecţiei electronoce  (mascarea şi 

dezinformarea electronică, asigurarea compatibilităţii electromagnetice a mijloacelor/sistemelor 

electronice proprii, protecţia împotriva bruiajului, descoperirea, neutralizarea, distrugerea şi interdicţia 

utilizării mijloacelor electronice ale adversarului). 



La nivel de integrare studenţii vor: 

- să planifice, organizeze şi realizeze un sistem de comunicaţii în cadrul unităţilor şi subunităţilor de nivel 

tactic; 
- să utilizeze mijloacele de comunicaţii din dotarea Armatei Naţionale; 

- să aplice promt regulile de instalare/strîngere şi exploatare a tehnicii, mijloacelor, elementelor şi nodurilor 

(centrelor) de comunicaţii, actvităţile şefului comunicaţiilor (comandantului subunităţii de comunicaţii) 

privind realizarea sistemului de comunicaţii, elaborării documentelor de conducere, informative şi ajutătoare 

corespunzătoare. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Arta comunicațiilor militare 2 este necesară iniţierea în limbajul 

tehnic, modul de realizarea sistemul de comunicații radio și aplicarea algoritmelor de instalare centrului de 

comunicații radio 

Teme de bază: Organizarea, planificarea, instalarea, exploatarea şi reconfigurarea sistemului de comunicaţii de 

campanie (SCC).Asigurarea operaţiilor şi protecţia forţelor. 

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%). 

Bibliografie selectivă: 

1. Manualul pentru luptă al companiei de comunicaţii şi informatică, Sibiu 2007. 

2. Manualul pentru luptă al batalionului de comunicaţii şi informatică, Sibiu 2006. 

3. „Regulamentul transmisiunilor Armatei Naţionale”, Chisinau 2003. 

4.  „Organizarea serviciului operativ la centrele de transmisiuni”, Editura militară, Moscova 1970. 

5. „Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea transmisiunilor radio”, Ministerul Apărării Naţionale, 

Comandamentul Trupelor de Transmisiuni, Bucureşti 1974. 

6. „Memorator pentru ofiţerul de rezervă de transmisiuni”, Ministerul Apărării Naţionale, Comandamentul 

Trupelor de Transmisiuni, Bucureşti 1974. 

7. „Memoratorul ofiţerului de transmisiuni”, Ministerul Apărării Naţionale, Comandamentul Trupelor de 

Transmisiuni, Bucureşti 1984. 

8. „Ghidul soldatului transmisionist”, Ediţia II, Ministerul Apărării Naţionale, Comandamentul Trupelor de 

Transmisiuni, Bucureşti 1974. 
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