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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Servicii sprijin de luptă 2 cuprinde aplicarea cunoştinţelor de bază necesare în exercitarea 

atribuţiilor în armă şi să fie în măsură să folosească cu siguranţă şi operativ mijloacele de comunicaţii în condiţii impuse 
de cerinţele războiului radioelectronică, în acţiune, în teren variat.   
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- determinarea noţiunilor conceptuale privind principiile de organizare a comunicaţiilor prin  mijloacelor de 
comunicaţii radio şi fir; 

-  aprecierea rolului comunicaţiilor în sistemul de conducere a unităților în acțiunile militare; 

Competenţe specifice: 
- determinarea funcţiilor plutonului de comunicații în rezolvarea problemelor de organizare a conducerii cu unitățile în 

acțiunile militare. 

-  determinarea noţiunilor conceptuale privind mijloacele  de comunicaţii radio și mijloacele  de comunicaţii prin fir. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

-  dispune de abilităţi pentru a exploata mijloacelor de comunicaţii fir; 

-  dispune de abilităţi pentru a exploata mijloacelor de comunicaţii radio; 
-  dispune de abilităţi pentru a aplica caracteristicele de lucrul radio şi principiile de organizare a comunicaţiilor prin  

mijloacele de comunicaţii; 

- dispune de abilităţi pentru a aplica caracteristicele de lucrul radio şi principiile de organizare a comunicaţiilor prin  

mijloacele de comunicaţii; 
- putea organiza o şedinţe cu efectivul din subordine; 

- dispune de abilităţi pentru a aplica regulile de ducere a convorbirilor radio. 

La nivel de integrare studenţii vor: 
- deduce impactul nerespectării cerinţelor documentelor de directivă la organizarea convorbirilor radio şi la 

exploatarea mijloacelor de comunicaţii prin fir şi radio în vederea organizării conducerii cu subunităţile subordonate;  

- putea aplica cunoştinţele acumulate la orele de Pregătirea de comunicaţii în procesul exercitarea atribuţiilor în armă. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Servicii sprijin de luptă 2 este necesară iniţierea în Arta comunicațiilor 
militare 1, Sisteme de comunicații și informatică 1. 

Teme de bază: Misiunile trupelor de comunicaţii şi informatică, principiile de organizare a comunicaţiilor. Caracteristici 

de lucru radio . Disciplina radio . Securitatea comunicaţiilor (COMSEC). Staţiile radio R-159M, AN/PRC 127 (A) R-123 

M.. Staţiile radio AN/PRC -138, RF-5800H . Mijloace de comunicaţii. Exploatarea  mijloacelor de comunicaţii. 
Exploatarea mijloacelor de comunicaţii în complex. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii. 

Strategii de evaluare: prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, 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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