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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Managementul mijloacelor de comunicații presupune modelele și metodele de utilizare care stau 

la baza funcționării sistemelor de operare 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 conceptelor de bază care stau la baza funcționării mijloacelor de comunicații moderne; 

- reproducerea destinaţiei, componenţei, procedurilor de management a mijloacelor de comunicații moderne; 

- relatarea despre metode de instalare a sistemelor de comunicații și informatică moderne. 

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

- programarea în limbaje de nivel înalt; 

- dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice; 

- utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar; 

- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale. 

Competenţe specifice: 

- să organizeze reparaţia instalaţiilor de comunicaţii şi informatică staţionare şi planificarea şi evidenţa 

exploatării tehnicii de comunicaţii şi informatică; 

- să întocmească şi să completeze  actul stării tehnice, registrul de evidenţă a existentului şi circulaţiei tehnicii 

de comunicaţii şi informatică; 

- să elaboreze planul pregătirii şi desfăşurării întreţinerii tehnice a tehnicii de comunicaţii şi informatică, 

procesul - verbal al efectuării întreţinerii tehnice a tehnicii de comunicaţii şi informatică, planul  de 

exploatare şi reparaţie a  tehnicii de comunicaţii şi informatică, planul-grafic lunar de întreţinere a tehnicii 

de comunicaţii şi informatică; 

- documentaţia cu privire la punerea tehnicii de comunicaţii şi informatică la păstrare de lungă şi scurtă 

durată, deservirii tehnice a tehnicii de comunicaţii şi informatică de la păstrare de lungă şi scurtă durată, 

hărţi tehnologice şi fişe de conservare; 

- să organizeze exploatarea corectă pentru obţinerea unei eficienţe ridicate conform documentaţiei tehnice a 

comunicaţii şi informatică din dotare şi adaptarea la modificările din exterior; 

- să aplice cunoştinţele teoretice şi practice pentru organizarea exploatării tehnice a mijloacelor de 

comunicaţii şi informatică în subunităţile de comunicaţii şi informatică în scopul exploatării corecte şi la 

nivel a mijloacelor comunicaţii şi informatică. 

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: 

 să stabilească locul şi rolul sistemului de reparaţie în cadrul pregătirii pentru luptă a mijloacelor de 

comunicaţii; 

 să aprecieze importanţa exploatării corecte şi reparaţiei a tehnicii de comunicaţii şi informatică; 

 să creeze diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate; 

 să propună noi opinii, concepţii benefice pentru desfăşurarea sistemului de exploatare a tehnicii de 

comunicaţii şi informatică. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Managementului mijloacelor de comunicații este necesară 

iniţierea în limbajul programării a sistemelor de operare, modul de realizarea a rețelei informaționale tactice și 

aplicarea algoritmelor de instalarea ale sistemelor de comunicații și informatică 

Tema de bază: Organizarea mentenanţei tehnicii de transmisiuni şi sistemelor comunicaţii şi informatică a 

Armatei Naţionale. Întreţinerea tehnicii de comunicaţii şi informatică. 

Reparaţia şi păstrarea tehnicii de comunicaţii şi informatică. Exploatarea, planificarea, evidenţa şi casarea 

tehnicii de comunicaţii şi informatică. 

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. Regulamentul asigurării tehnice a transmisiunilor şi sistemelor automatizate de conducere al Armatei 

Naţionale. 

2. Instrucţiuni pentru exploatarea, întreţinerea, repararea şi păstrarea tehnicii de transmisiuniInstrucţiuni de 

exploatare a staţiilor radio AN/PRC-127(A),Harris Corporation,Rochester,New York 14610-1887. 

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

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

5.  “Reţele de calculatoare”, Andrew S. Tanenbaum, Computer Press Agora, Ediţia a treia, Bucureşti 1998; 

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

Editura POLIROM, Bucureşti 2006 

7. Instrucţiuni pentru exploatarea, întreţinerea, repararea şi păstrarea tehnicii de transmisiuni Instrucţiuni de 

exploatare a staţiilor radio AN/PRC-127(A),Harris Corporation,Rochester,New York 14610-1887. 
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