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Disciplinele:  Comunicaţii analogice şi numerice  

Analiza şi sinteza circuitelor  
Comunicații radio  
Prelucrarea digitală a semnalelor 
 

Universitatea  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE “NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 
Facultatea FACULTATEA DE MANAGEMENT MILITAR 
Departament DEPARTAMENTUL COMUNICAȚII, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE 

CIBERNETICĂ 
Poziţia în statul de funcţii Poziţia 9 
Funcţie Șef lucrări (lector univesitar) civil 
Discipline din planul de 
învăţământ 

Comunicaţii analogice şi numerice,  
Analiza şi sinteza circuitelor,  
Comunicații radio,  
Prelucrarea digitală a semnalelor. 

Domeniul ştiinţific Telecomunicaţii   
Descriere post Postul de şef lucrări (lector universitar) civil, poziţia 9 din statul de funcţii al 

Departamentului Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărăre Cibernetică, 
Facultatea de Management Militar. Programul de lucru este fix, de 40 de ore 
săptămânal (8 ore/zi lucrătoare şi ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor 
legale). Se subordonează directorului de departament şi colaborează cu colegii din 
departament şi facultate. 
Desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, conform normei 
universitare. 

Atribuţiile/activităţile aferente - Desfăşoară activităţi didactice şi de evaluare, activităţi de tutorat, consultaţii, 
participă la consilii şi comisii în interesul învăţământului, îndrumă lucrări de 
licenţă/disertaţie.  

- Participă la proiectarea curriculară în domeniul său de competenţă, participă la 
controlul şi îndrumarea activităţilor didactice şi ştiinţifice ale cadrelor didactice 
ce desfăşoară seminarii la disciplinele la care este titular. 

- Desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, conform planului de cercetare 
ştiinţifică al departamentului.  

- Diseminează rezultatele cercetării prin publicarea de articole în reviste de 
specialitate şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  

- Elaborează, individual sau în colectiv, monografii, manuale, cursuri, studii de 
caz, exerciţii sau aplicaţii. 

- Utilizează eficient logistica didactică, participă la activităţi de modernizare a 
cabinetelor de specialitate. 

- Desfăşoară toate activităţile didactice şi ştiinţifice cu respectarea legii, la înalte 
standarde morale şi de calitate. 

- Aplică prevederile legale privind activitatea cu documente clasificate. 
Salariul minim de încadrare 4.822 lei 
Calendarul concursului  
Data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial 06.05.2021 

Perioadă înscriere   Început                       Sfârşit 
06.05.2021                 22.06.2021 

Evaluarea competenţei lingvistice 
– limba engleză (dacă este cazul) - 

Data susţinerii prelegerii Va fi anunţată începând cu  05.07.2021, prin afişare pe site-ul academiei 
Ora susţinerii prelegerii Va fi anunţată începând cu  05.07.2021, prin afişare pe site-ul academiei 
Locul susţinerii prelegerii Va fi anunţat începând cu  05.07.2021, prin afişare pe site-ul academiei 
Perioadă susţinere a examenelor   Început                        Sfârşit 

07.07.2021                  09.07.2021 
Perioadă comunicare a 
rezultatelor 10.07.2021 

Perioadă de contestaţii   Început                        Sfârşit 
12.07.2021                  14.07.2021 

Soluţionarea contestaţiilor şi 
comunicarea rezultatelor 

  Început                        Sfârşit 
15.07.2021                  28.07.2021 

Descrierea procedurii de 
concurs Conform metodologiei de concurs 

Tematica şi bibliografia pentru 
concurs 

Tematică 
1. Medii și canale de transmisie. Medii ghidate și neghidate. Caracteristici ale 

canalelor de transmisie.  
2. Modulații numerice în banda de bază. Eșantionarea, cuantizarea uniformă 

și neuniformă. Modulația impulsurilor în cod și modulația delta.  
3. Transformata Fourier. Diagrama Bode. 
4. Filtre analogice - Introducere. Tipuri de filtre ideale. 
5. Caracteristicile filtrelor. Filtre pasive și active. 
6. Transformata Laplace. Modelarea sistemelor cu trasformata Laplace. 
7. Transformata Z. Modelarea sistemelor. 
8. Perturbații și distorsiuni în comunicațiile radio. Factorul de zgomot al 



instalației de recepție. 
9. Forme de undă eficiente spectral și în putere utilizate în comunicațiile 

radio. Forme de unda de banda ingusta si de banda larga. 
10. Tehnologiile SDR (Software Defined Radio) și CR (Cognitive Radio). 

Echipamente radio HCDR (High Capacity Data Radio). 
Bibliografie 
1. Zoican R., Galatchi D., Managementul rețelelor de telecomunicații, Editura 

MatrixRom, București, 2004. 
2. Rădulescu T., Rețele de telecomunicații, Ed.Thalia, București, 2005. 
3. Dobrotă V., Rețele digitale de telecomunicații, vol II: B-ISDN, ATM, CCS 

(Common Channel Signalling), Ed. MediaMira,Cluj 1998. 
4. Marina Dana Ţopa – Semnale, circuite şi sisteme. Teoria sistemelor, Editura 

Casa Cărţii de Ştiinţă,Cluj-Napoca, 2002. 
5. Victor Popescu – Semnale, circuite şi sisteme. Teoria circuitelor, Editura Casa 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca,2003. 
6. Adelaida Mateescu ş.a. – Semnale şi sisteme. Aplicaţii în filtrarea semnalelor, 

Editura Teora, 2001. 
7. Bechet P., Mitran R., Bora M., Tufiş M., Comunicaţii radio numerice, Editura 

ProTransilvania, 2005. 
8. Mateescu A.(coord.), Sisteme şi reţele GSM, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999. 
9. Popa M., Bechet P., Comunicații militare, Editura Academiei Forţelor Terestre, 

Sibiu, 2005. 
10. Burlacu St., Bechet P., Comunicații militare, vol. 2, Editura Academiei Forţelor 

Terestre, Sibiu, 2000. 
11. Sofron E., Bogdan I., Pohoata P., Radiocomunicații speciale, Editura Militară, 

București, 1998. 
12. Bechet P., și alții, Resurse și capabilități ale sistemelor de comunicații militare, 

Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2006. 
13. C. Rusu, Prelucrarea numerică a semnalelor, Editura Risoprint, 2002. 
14. MateescuAd., S. Ciochină, N. Dumitriu, Al. Şerbănescu, L. Stanciu, 

Prelucrarea numerică a semnalelor, Editura Tehnică, 1997. 
15. Mateescu Ad., Dumitriu N., Stanciu, L., Semnale și sisteme, Editura Teora, 

2001. 
Listă documente a) Cererea de înscriere la concurs, conform Anexei nr. 9 (din metodologia de 

concurs), semnată de candidat. 
b) Propunere de dezvoltare a carierei universitare atât din punct de vedere 

didactic, cât şi din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică, 
redactată de candidat, cuprinzând maxim 10 pagini. 

c) Curriculum vitae (Europass) al candidatului, în format tipărit şi electronic.  
d) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minime şi a celor ale Academiei 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” de prezentare la concurs, conform Anexei 
nr. 10 (din metodologie). Fişa de verificare este completată şi semnată de către 
candidat. 

e) Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a 
diplomei de doctor, iar în cazul în care diploma de doctor nu este obţinută în 
România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.  

f) Rezumatul tezei de doctorat,în limba română şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională, pe maxim o pagină pentru fiecare limbă.  

g) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în care s-ar 
afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de 
incompatibilitate, conform Anexei nr. 13 (din metodologie). 

h) Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului. 
i) Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de 

identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-
un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului. 

j) În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care 
atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării 
numelui.  

k) Lista de lucrări ale candidatului, în format tipărit şi în format electronic, 
structurată conform anexelor din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 
6129 din 20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a 
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de 
doctorat şi a atestatului de abilitare.  

l) Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, selecţionate 
de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale 
proprii şi pentru structura postului scos la concurs, în format electronic, iar în 
cazul în care nu sunt disponibile în format electronic, în format tipărit sau copii 
ale acestora. 

m) Documente referitoare la deţinerea unui cont pe Google Scholar şi pe Web of 
Knowledge (captură de ecran şi link) în vederea determinării coeficientului 
HIRSCH în baza articolelor ştiinţifice indexate şi ale citărilor. 

n) Certificat medical de atestare a stării de sănătate eliberat de medicul de familie. 
o) Cazier judiciar. 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

Academia Forţelor Terestre, Str. Revoluţiei, nr. 3-5, Sibiu 

 


