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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Procedee de comunicații în mediul informațional 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. 

Procedee de comunicații în mediul informațional  este structurat pentru oferi cunoştinţe studenţilor militari 

transmisionişti în vederea devenirii lor a viitori ofiţeri, care să cunoască temeinic bazele şi principiile de 

organizare a sistemului de comandă, control şi comunicaţii în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii cu 

respectarea standardizărilor NATO, să fie inventivi, cu iniţiativă. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- să identifice principiul de organizare a sistemului de comandă, control şi comunicaţii în operaţiunile de 

menţinere a păcii; 

- să distingă principiile de asigurare securităţii comunicaţiilor în operaţiuni de menţinere a păcii; 

- să precizeze procedurile comunicaţiilor radiotelefonice în mediul standartizat NATO; 

- să identifice modul de completare a documentaţiei operativ-tehnice; 

- 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 utilizeze cunoştinţele la organizarea sistemului de comandă, control şi comunicaţii în cadrul 

operaţiunilor de menţinere a păcii cu respectarea standardizărilor NATO; 

- să demonstreze temeinicia teoriilor ştiinţifice alese în exploatarea aparatelor şi centralelor telefonice din 

dotarea FA RM; 

- să conducă cu efectivul care execută la stabilirea legăturii şi ducerea convorbirilor prin mijloace de 

comunicaţii în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii cu respectarea standardizărilor NATO; 

- să respecte principiile de asigurare securităţii comunicaţiilor în operaţiuni de menţinere a păcii; 

- să utilizeze cunoştinţele cu referire la modalităţile de stabilire a legăturii şi ducere a convorbirilor prin 

mijloace de comunicaţii la rezolvarea problemelor în domeniul comunicaţiilor, precum şi la studierea altor 



obiecte de studii; 

- să aplice procedurile comunicaţiilor radiotelefonice în mediul standardizat NATO; 

- să efectueze corect completarea documentaţiei operativ-tehnice. 

- să demonstreze temeinicia cunoştinţelor în exploatarea cu iscusinţă a echipamentelor de comunicaţii, la 

stabilirea legăturii şi ducerea convorbirilor; 

- să dialogheze în permanenţă cu colegii, cu alţi factori interesaţi până la redarea esenţialului într-o 

chestiune ce ţine de conducerea cu subunităţile în operaţiuni de menţinere a păcii; 

- să demonstreze calităţi de camarad în cadrul grupei, plutonului, să dea dovadă de străduinţă,  iniţiativă şi 

sârguinţă.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 Procedee de comunicații în mediul informațional 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%). 
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3. „Proceduri de comunicaţii în radiotelefonie. SMO 50023/2000”, Bucureşti, 2001; 
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