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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Comunicaţii moderne presupune modelele și metodele de utilizare care stau la baza funcționării 

sistemelor de comunicații modernă. Obiectivele urmărite prin predarea şi însuşirea materialului acestei discipline 

vizează oferirea de cunoştinţe studenţilor militari din arma comunicaţii, în vederea devenirii lor ca viitorii ofiţeri, 

care să cunoască temeinic tehnologiile de comunicații și informatică. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- definirea conceptele de bază care stau la baza funcționării stațiilor radio moderne; 

- reproducerea destinaţia, componenţa stațiilor radio moderne; 

- relatarea despre metode de acordare dispozitivelor radio; 

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

- interpretarea destinaţia, componenţa caracteristica tehnică  staţiilor radio aflate în datoarea Armatei Naționale; 

- 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; 

- argumenterea esenţii unor fenomene parametrii  canalelor radio; 

- 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: 

 să interpreteze locul şi rolul sistemelor de comanda, control, comunicatii şi computere în contextul 

armatelor moderne; 

 să utilizeze adecvat noţiunile  legate de sistemele de comunicaţii şi informatică militare moderne; 

 să utilizeze metodele şi tehnicile de studiu pentru înţelegerea tehnologiilor de comunicaţii moderne; 

 să estimeze eficienţa sistemelor automatizate de comunicaţii şi informatică utilizate actual în armatele 

moderne pentru asigurarea funcţionării sistemului de conducere ale cărui sunt îndeplinite de către sistemul 

punctelor de comandă; 

 să investigeze impactul riscurilor la adresa sistemului de comandă, control, comunicaţii şi computere. 



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

 - să formuleze propuneri de compatibilizare a deferite tipuri de mijloacelor de comunicaţii; 

- să aprecieze importanţa tehnologiilor de comunicaţii; 

 - să creeze diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate; 

 - determina perspectivele dezvoltării mijloacelor de comunicaţii radio. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Comunicaţii moderne 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: Concepte generale privind comunicaţiile moderne. Mijloacele de comunicaţii moderne. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeriseminare, 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. Sisteme de comunicaţii militare”, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti – 2003. 

2. „Comunicaţiile - suportul tehnic al conducerii în secolul XXI’’, Editura Academiei de Înalte Studii 

Militare. 

3. „ Sisteme C4I comandă şi control, comunicaţii computer şi informaţii”, Editura Universităţii naţionale de 

Apărare 2004. 

4. Descrierea tehnică şi funcţionarea RF-5800H. 

5. Descrierea tehnică şi funcţionarea RF-5800V.   
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