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UNITATEA DE COMPETENTA COMPETENTE 

UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL 

Utilizează aplicaţii software uzuale 

Gestionează bazele de date cu ajutorul aplicaţiilor specifice 

Comunică prin Internet 

UTILIZAREA SERVICILOR ŞI 

TEHNOLOGIILOR WAN                                             

Explică modul de transmitere a datelor prin serviciul Frame Relay 

Explică transmiterea vocii prin reţele de date 

Instalează sisteme pentru transmiterea de date, voce, imagini prin 

reţele CATV 

EXECUTAREA MĂSURĂRILOR SPECIFICE 

REŢELELOR DE  COMUNICAŢII 

Identifică mărimile electrice şi unităţile de măsură 

Prezintă instrumente, aparate şi sisteme de măsură  

Utilizează mijloace şi metode de măsurare a mărimilor specifice  

reţelelor de comunicaţii 

Utilizează osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale 

electrice 

Interpretează rezultatele măsurării  

UTILIZAREA MEDIILOR DE COMUNICAŢII                                            

Utilizează cabluri de telecomunicaţii 

Explică principiul transmisiilor radio 

Aplică tehnicile de comunicaţie într-o reţea wireless 

Aplică tehnicile de comunicaţie în telefonia mobilă 

 



REALIZAREA REŢELELOR LAN                                             

Proiectează reţele cablate structurat 

Execută lucrări de cablare structurată 

Utilizează echipamente specifice reţelelor de comunicaţie electronică 

Interconectează reţelele locale 

UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE 

ÎN ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICAŢII                                             

Identifică dispozitive şi circuite electronice analogice şi digitale utilizate în 

realizarea echipamentelor de telecomunicaţii 

Interpretează parametrii ce caracterizează funcţionarea circuitelor 

electronice din echipamentele de telecomunicaţii 

Citeşte scheme cu circuite electronice din echipamentele de telecomunicaţii 

Depanează subansamble electronice din echipamente de telecomunicaţii 

ANALIZAREA SEMNALELOR SI 

SEMNALIZĂRILOR DIN REŢELELE DE 

COMUNICAŢII                                             

Descrie tipuri de semnale utilizate în comunicaţiile electronice 

Explică tehnicile de modulaţie ale semnalelor 

Explică principiile multiplexării semnalelor 

Descrie modurile de transfer a semnalelor digitale utilizate în sistemele de 

transmisiuni 

Descrie tipurile de semnalizări utilizate în centralele telefonice 

IDENTIFICAREA PROTOCOALELOR TCP/IP 

Prezintă protocoalele de nivel APLICAŢIE 

Descrie protocoalele de nivel TRANSPORT 

Exemplifică protocoalele de nivel INTERNET 

Analizează porturile de comunicare a protocoalelor 

SISTEME DE OPERARE ÎN REŢEA 

Pregăteşte sistemul de calcul pentru instalare 

Analizează sisteme de operare de reţea 

Utilizează  sisteme de operare în reţea 

Administrează sisteme de operare în reţea 

SECURITATEA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI A 

REŢELELOR DE CALCULATOARE 

Identifică fundamentele şi principiile securităţii 

Instalează, configurează, sisteme de securitate 

Utilizează instrumente, proceduri de diagnostic si tehnici de depanare pentru 

securizare 

Asigură mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare 

CIRCUITE ELECTRICE   

Realizează circuite electrice de curent continuu (c.c.) 

Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a.) 

Utilizează aparate de c.a de joasă tensiune 

 


