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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Sisteme de comunicații și informatică 6 reprezintă un aspect substanţial  al învăţământului 

universitar militar. El se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, 

integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul 

reţelelor şi sistemelor de telecomunicaţii. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei, dezvoltarea 

capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în 

situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, 

manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea 

procesului de învăţământ la disciplina Sisteme de comunicații și informatică 6 formată prin realizarea obiectivelor de 

cunoaştere şi aplicare. Sisteme de comunicații și informatică 6 realizează proiectarea, dezvoltarea, implementarea, 

asistența și managementul componentelor hardware ale unui calculator, al aplicațiilor software și tehnologiilor de acces 

digital în rețea. Un profesionist a tehnologiei informaționale este informat în ceea ce privește sistemele de calculatoare și 

sistemele de operare. Sisteme de comunicații și informatică 6 prezintă o imagine de ansamblu a certificărilor din 

domeniul tehnologiilor informaționale și a componentelor unui calculator personal de bază. 

Scopul sistemului informațional este alcătuit din infrastructurile de perechi torsadate pentru a crea reţelele de acces 

de bandă largă. Componentele hardware reprezintă echipamentele fizice precum: carcasa, discurile de stocare, tastaturile, 

monitoarele, cablurile, boxele și imprimantele. Termenul de software include sistemul de operare și programele. Sistemul 

de operare dă instrucțiuni de operare unui calculator. Aceste operații pot include identificarea, accesarea și procesarea 

informației. 

Programele sau aplicațiile îndeplinesc funcții diferite. Programele sunt extrem de diverse în funcție de tipul 

informației accesate sau generate. De exemplu, instrucțiunile pentru verificarea contului bancar sunt diferite de 

instrucțiunile pentru a simula o realitate virtuală pe Internet. 

Resursele Sisteme de comunicații și informatică 6 trebuie atribuite componentelor calculatorului,de asemenea 

sistemul include cereri de intrerupere, adrese de porturi de intrare/ieșire și echipamente pentru tehnologiile de acces 

digitale. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

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

- să reproducă destinaţia, componenţa stațiilor radio moderne; 

- să relateze despre metode de acordare a  stațiilor radio; 

- să interpreteze destinaţia, componenţa caracteristica tehnică  staţiilor radio aflate în datoarea Armatei Naționale. 

Competenţe specifice: 

- să poată determina noţiunile conceptuale privind sistemul informațional; 

- să aprecieze rolul tehnologiilor informaționale în rețele de calculatoare; 

- să determine funcţiile componentelor rețelelor de calculatoare. 

- să dispună de abilităţi pentru a activa în rețele de calculatoare; 

- să poată gestiona configurația MikroTik Router OS; 

- să poată proiecta și contrui mici rețele locale utilizînd produse MikroTik Router Board și Router OS ; 

- să poată monitoriza starea rețelelor utilizînd produse MikroTik Router Board și RouterOS. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- să poată determina noţiunile conceptuale privind sistemul informațional; 

- să aprecieze rolul tehnologiilor informaționale în rețele de calculatoare; 

- să determine funcţiile componentelor rețelelor de calculatoare. 

- să dispună de abilităţi pentru a activa în rețele de calculatoare; 

- să poată evidenţia temeinicia teoriilor științifice alese în exploatarea cu iscusința a rețelelor și sistemelor de 

telecomunicații; 

- să poată organiza tipurile rețelelor de acces digitale; 



- să poată concepe aplicarea în practică a componentelor de calculatoare. 

- să stabilească corelaţia funcţională dintre sistem de operare şi tehnologie digitală; 

- să elaboreze studii în domeniul tehnologiilor de acces digitale. 

La nivel de integrare studenţii vor: 

- stabili corelaţia funcţională dintre sistem de operare şi tehnologie informațională; 

- elabora studii în domeniul tehnologiilor de comunicații; 

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

aplicare a mijloacelor de comunicaţii; 

determina perspectivele dezvoltării mijloacelor de comunicaţii; 

- stabili locul şi rolul tehnologilor de comunicaţii; 

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

- aprecia importanţa tehnologiilor de comunicaţii; 

- 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; 

- stabili locul şi rolul sistemului de comandă, control şi comunicaţii în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii; 

- estima eficienţa sistemelor de comunicaţii utilizate actual în structurile de forţă a Republicii Moldova cu referire la 

operaţiunile de menţinere a păcii; 

- formula propuneri de compatibilizare a sistemelor de comunicaţii autohtone cu cele europene;  

- determina perspectivele dezvoltării mijloacelor de comunicaţii. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Sisteme de comunicații și informatică  6 este necesară iniţierea în Sisteme 

de comunicații și informatică 1,2,3,4,5. 

Teme de bază: Echipamente adiţionale ale staţiilor radio digitale. Mijloace de comunicații radioreleu. 

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%). 
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