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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina Bazele montajului și măsurări electrice este destinat studenților ciclului I (universitar) și este una din 

părţile componente ale pregătirii studenţilor militari la specialitatea conducerea subunităților de comunicații și 

informatică şi are rolul de a pregăti ofiţeri ai trupelor de comunicații și informatică care posedă cunoştinţe 

militare profunde şi temeinice, cu un orizont larg de cunoştinţe în ceea ce priveşte exploatarea tehnică  a 

mijloacelor şi complexelor de comunicații și informatică aflate în dotarea subunităţilor şi unităţilor militare ale 

Armatei Naţionale, ce cunosc legile şi principiile activităţii vitale ale la specialitatea conducerea subunităților de 

comunicații și informaticălor, pot conştiincios şi în mod creator să aplice cunoştinţele, să conducă cu fermitate cu 

subunităţile de comunicații și informatică pe timp de pace şi în luptă, să introducă în practică tot ce este nou, 

progresiv, să fie inventivi, cu iniţiativă. 

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: 

- să definească conceptele de bază ale circuitelor tehnice şi semnale radio; 

- să reproducă destinaţia, componenţa şi schema structurală generală a dispozitivelor radio; 

- să relateze despre confecţionarea construcţiilor radio; 

- să interpreteze repararea elementelor şi componentelor mijloacelor radio aflate în datoare  FA 

- să interpreteze tehnologia de montare a componentelor pe suprafaţă. 

Competenţe specifice: 

-  acumularea cunoştinţelor pentru întrebuinţarea mijloacelor de măsurări electrice; 

-  aplicarea metodelor  contemporane în realizarea măsurărilor electrice; 

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

atribuţiile persoanelor de serviciu la centrul de comunicaţii; 

-  utilizarea cunoştinţelor obţinute pentru planificarea, realizarea și exploatarea sistemului respectiv; 

-  dezvoltarea capacităţii de asigurare a acţiunilor şi protecţia forţelor subunităţilor de transmisiuni (comunicaţii); 

-  utilizarea măsurilor organizatorice şi de exploatare întreprinse pentru asigurarea protecţiei comunicaţiilor 

împotriva cercetării, bruiajului, interceptării, dezinformării, diversiunii, loviturilor adversarului şi a acţiunilor 

elementelor teroriste. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- clasifica deferite moduri de rezolvări a cablajului imprimat; 

- stabili metode de realizare a cablajul imprimat; 

- argumenta esenţa unor fenomene, parametrii canalelor radio; 

- efectua verificarea, măsurarea şi repararea pieselor radio; 

- efectua repararea elementelor şi componentelor mijloacelor radio 

- utiliza metodele specifice de calcul ale componentelor radio; 

- organiza conducerea cu efectivul ce execută confecţionarea construcţii radio, verificarea, măsurarea şi 

repararea pieselor radio; 

- să aplice cunoştinţele teoretice faţă de situaţiile din practica şi invers. 

La nivel de integrare studenţii vor: 
- stabili locul şi rolul tehnologiilor de comunicaţii; 

- formula propuneri de compatibilizare a diferite tipuri de mijloacelor de comunicaţii; 

- aprecia importanţa tehnologiilor în confecţionarea construcţii radio; 



- crea diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate; 

- elabora planuri de acţiune ce pot fi raportate la situaţiile concrete din practica; 

- propune noi opinii, concepţii benefice pentru dezvoltării tehnologiilor de comunicaţii; 

- influenţa, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, asupra procesului de creare, interpretare şi 

aplicare a mijloacelor de comunicaţii; 

determina perspectivele dezvoltării mijloacelor de comunicaţii. 
 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Bazele montajului și masurări electrice este necesară cunoașterea 

cursului preuniversitar de fizică. 

Teme de bază: Principii de cablaje imprimate. Realizarea cablajelor imprimate. Fiabilitatea componentelor 

pasive a pieselor radio. Tehnologia de montare a componentelor pe suprafață. Măsurări electrice. Clasificarea și 

erorile instrumetelor electrice de măsurat. Generalități asupra aparatelor electrice de măsurat. Părțile componente 

ale aparatelor electrice de măsurat. Instrumente de măsură magnetoelectrice. Instrumente de măsură 

electromagnetice. 

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. N. Drăgulănescu, C. Miroiu, D. Moraru. Electronica în imagini. Componente pasive. Editura Tehnică: 

București, 1990 

2. Şora, Constantin, Bazele electrotehnicii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

3. Răduleţ, Remus, Bazele electrotehnicii. Probleme, vol.1, 2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

4. Simion, Emil, Electrotehnică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978 

5. Emil Teodoru. Măsurări electrice şi electronice. editura academiei trupelor de uscat. Sibiu 2000. 

6. MILLEA, A. Masurari electrice - principii si metode.Editura Tehnica, Bucuresti, 1980. 

7. „Cartea maistrului radio” lt. col. Virgil Marinescu.Editura Tehnică. Sibiu – 1974.  

8. „Crujoc radiotehnicescogo construirovania”. Borisov V.G. Editura „Prosveşenie”. Moscova – 1986.  

9. „Electro-Materialo-Vedenie”. N.G.Drozdov, N.V. Niculin.Editura „Vâsşaia şcola”. Moscova – 1968.  

10. http://www.scritub.com/tehnica-mecanica/CABLAJE-IMPRIMATE24857.php 

11. http://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/Tehnologia-cablajelor-imprimat85.php 

12. https://www.youtube.com/watch?v=TpOhM6lg9V0 
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