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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Mentenanța echipamentelor de comunicații și informatică este predestinat studenţilor militari 

ciclului I cu scopul familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru învățării de 

a utiliza tehnica de comunicații și informatică, care permite analiza și simularea dispozitivelor, proceselor și 

fenomenelor din domeniu de activitate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale 

tehnicii de comunicații și informaticii sau din surse adiacente; 

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

- dezvoltarea şi întreţinerea tehnicii de comunicații și informatice; 

- utilizarea documentelor și regulamentelor ce prevede exploatarea, întreținerea, păstrarea și reperarea tehnicii 

de comunicații și informatică; 

- 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; 
- definirea principiilor generale de exploatare tehnică a mijloacelor de comunicaţii şi informatică; 

- administrarea - a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla modalitatea de asigurare a 

subunităţilor cu tehnică de comunicaţii şi informatică; 

 să interpreteze modul de întocmire a documentelor la introducerea în exploatare a tehnicii de comunicaţii şi 

informatică. 

Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

- organiza reparaţia instalaţiilor de comunicaţii şi informatică staţionare şi planifica şi evidenţa exploatării 

tehnicii de comunicaţii şi informatică; 

- întocmi şi vor completa actul stării tehnice, registrul de evidenţă a existentului şi circulaţiei tehnicii de 

comunicaţii şi informatică; 

- elabora 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; 

- documenta 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; 

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

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

- aplica 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. 



La nivel de integrare studenţii vor: 
- stabili locul şi rolul sistemului de reparaţie în cadrul pregătirii pentru luptă a mijloacelor de comunicaţii; 

- aprecia importanţa exploatării corecte şi reparaţiei a tehnicii de comunicaţii şi informatică; 

- crea diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate; 

- propune noi opinii, concepţii benefice pentru desfăşurarea sistemului de exploatare a tehnicii de comunicaţii şi 

informatică. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Mentenanța echipamentelor de comunicații și informatică este 

necesară iniţierea în regulementele cu privire la organizarea evidenței, exploatarea, păstrarea și mentenanța 

echipamentelor de comunicații și informatică în Armata Națională. 

Teme de bază: Organizarea mentenanței tehnicii de transmisiuni și sistemelor de comunicații și informatică în 

Armata Națională. Organizarea și desfășurarea întreținerii tehnice. Organizarea întreținerii tehnice în subunitățile 

de comunicații și informatică. Elaborarea documentelor privind întreținerea tehnică. Întreținerea tehnică a 

mijloacelor de comunicații și informatică. Desfășurarea întreținerii tehnice în subunitățile de comunicații și 

informatică. Planificarea și dirijarea întreținerii tehnice de comunicații și informatică. Reparația și păstrarea 

tehncii de comunicații și informatică. Planificarea reparației tehnicii de comunicații și informatică. Predarea 

tehnicii de comunicații și informatică în organele de reparație. Elaborarea documentelor necesare pentru 

organizarea reparației tehnicii de comunicații și informatică. Păstrarea tehnicii de comunicații și informatică. 

Reparația tehnicii de comunicații și informatică. Exploatarea, planificarea, evidența și casarea tehnicii de 

comunicații și informatică. Organizarea exploatării tehnicii de comunicații și informatică. Elaborarea 

documentelor de organizare a explotării tehnicii de comunicații și 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 cu privire la organizarea evidenței, exploatarea, păstrarea și mentenanța echipamentului de 

comunicații și informatică în Armata  Naţională. 

2. Regulamentul cu privire la casarea bunurilor materiale ajunse în stare de nefuncţionare, pierdute sau delapidate, 

pierderile (delapidările) de mijloace băneşti în marile unităţi, unităţile militare ale Armatei Naţionale şi 

instituţiile Ministerului Apărării, precum şi raportarea despre aceste pierderi (delapidări). 

3. Regulamentului privind inventarierea în marile unităţi, unităţile militare ale Armatei Naţionale şi 

instituţiile Ministerului Apărării. 

4. Regulamentul cu   privire  la  evidenţa  armamentului,  tehnicii  şi  altor  bunuri materiale în unităţile militare 

ale Armatei Naţionale şi instituţiile Ministerului Apărării. 

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

1887. 
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