
FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENŢILOR 9/4, bloc3, TEL: 022 509915, www.utm.md 

  

CIRCUITE INTEGRATE DIGITALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi  Microelectronică 

Catedra/departamentul Calculatoare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 526.1 Ingineria sistemelor şi calculatoarelor 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4; 
6 E 

F– unitate de 
curs  

de specializare 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30  30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Circuite şi Dispozitive electronice, Analiza şi sinteza dispozitivelor 
numerice 

Conform competenţelor Descrierea funcţionării dispozitivelor şi circuitelor electronice şi a 
metodelor fundamentale de măsurare a mărimilor electrice. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

De desfăşurarea 
cursului 

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor. 

Laborator Laborator cu 4 locuri dotat cu 4 standuri pentru aplicaţii practice; fiecare stand are în  
componenţa sa un set de Circuite Integrate Digitale, Calculator cu aplicaţia MultiSIM, o 
sursa de alimentare cu tensiune continuă, un generator de semnale, plăci pentru 
montaje specifice. Simularea şi analiza structurilor specifice se face cu ajutorul aplicaţiei 
MultiSIM. Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea 
acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. 
Proiectarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 
CP2.1 Descrierea structurală şi funcţională a componentelor  hardware, software şi de 
comunicaţii. CP2.2 Explicarea şi înţelegerea destinaţiei, interacţiunii şi funcţionării 
componentelor  hardware, software şi de comunicaţii.  
CP2.3 Elaborarea  unor componente hardware, software şi de comunicaţii folosind metode 
de proiectare, limbaje de programare şi descriere hardware, algoritmi, structuri de date, 
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protocoale şi tehnologii. 
CP3. 
Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi 
ingineriei calculatoarelor. 
CP3.3 Aplicarea metodelor şi tehnicilor de soluţionare a problemelor din domeniu,  utilizând 
unelte moderne de proiectare asistată de calculator. 

Competenţe 
transversale 

1. Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru 
care există soluţii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale. 

2. Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă, identificarea rolurilor şi responsabilităţilor 
individuale şi comune, luarea deciziilor şi atribuirea de sarcini cu aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.  

3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Disciplina îşi propune să familiarizeze studenţii cu cele mai uzuale Circuite Integrate  
Digitale. Se vor studia principiile de funcţionare, parametrii, caracteristicile  şi se vor 
analiza cele mai importante circuite şi aplicaţii ale acestora. 

Obiectivele specifice În urma promovării disciplinei de Circuite Integrate Digitale studenţii vor dobândi 
abilităţi, cunoştinţe şi competenţe privind principiile de bază ale electronicii digitale, 
funcţionarea celor mai utilizate circuite integrate digitale şi principalele aplicaţii ale 
acestora. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.Introducere. Definiţii de bază. Parametri şi caracteristici ale circuitelor 
integrate. Standardele şi sistemul de documentaţie tehnică în proiectarea 
calculatoarelor şi sistemelor numerice. Clasificarea CI.  

2 1 

T2. Porţile logice(familiile TTL, MOS şi CMOS) 7            3 

T3. Structuri logice de bistabile 4 2 

T4. Circuite logice secvenţiale complexe. 5 2 

T5. Dispozitive şi structuri logice programabile.  4 1 

T6. Sincronizarea în echipamentele numerice. 2 1 

T7. Circuite de memorare.  4 1 

T8. Probleme de interfaţare a diferitor familii de circuite integrate. 2 1 

Total prelegeri: 30 12 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Studierea porţilor logice 4  

LL2. Studierea circuitelor integrate de bistabile 4 2 

LL3. Studierea structurilor de numărătoare 4 4 

LL4. Studierea circuitelor integrate de numărătoare 4  

Total lucrări de laborator/seminare: 16 6 
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8. Referinţe bibliografice 

Principale 1.Gheorghe Ştefan. Circuite integrate digitale ,1993,- 406p. 
2.Gheorghe Ştefan, Vlad Bistriceanu. Circuite integrate digitale. Proiectare. Probleme, 1992,- 
352p.  
3.G.Toacşe, Dan Necula, Electronică digitală. Carte de învăţătură. 2015, 
http://dannecula.ro/ed_ci/. 
4.Valentin Negură. Circuite integrate digitale. Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului 
de an 2013,-50p. 
 5.Alexandru Valachi şi alţii.,Proiectarea sistemelor digitale asincrone Proiectarea sistemelor 
digitale asincrone.,1997- 72p. 
6.Oniga Ştefan. Sisteme cu circuite integrate digitale, 
http://ece.ubm.ro/ea/cursuri/SCID/SCIDcurs.htm  

Suplimentare 1.Gheorghe Ştefan, Loops & Complexity in  DIGITAL SYSTEMS, 2016, 
http://wiki.dcae.pub.ro/index.php/Gheorghe_%C8%98tefan.  
2.Vacariu Lucia şi alţii, Probleme de proiectare logică a sistemelor  numerice, 2013-261p.  

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Obţinerea notei minime de „5” la examinarea finală 
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