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ELECTRONICA DIGITALĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0714.1 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă; 
 
învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

4 
 

5 
E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
opțională 

6 

 
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 

180-ZI 45 45 - 45 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile: Matematica I, Fizica I, Programarea 
calculatoarelor şi limbaje de programare I,II, Semnale și circuite, Dispozitive 
electronice, Grafica asistată de calculator, Limba engleză, Teoria transmisiunii 
informații I, Etica profesională și bazele comunicării. 

Conform 
competenţelor 

Să cunoască: calculul integral și diferențial; materialele pasive utilizate în electronică; 
legile de bază ale fizicii; legile electrotehnicii; limbaje de programare; principiul de 
funcționare al dispozitivelor electronice. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de susținere a lucrării de laborator – o lună după finalizarea acesteia. Pentru 
predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, 
sistemele, instrumentarul și tehnologia electronică și indicii economici privind 
activitatea în domeniu: 
- Descrierea funcționării dispozitivelor și circuitelor electronice și a metodelor 

fundamentale de măsurare a mărimilor electrice; 
- Analiza circuitelor și sistemelor electronice de complexitate mică/medie, în 

scopul proiectării și măsurării acestora; 
- Diagnosticarea/depanarea unor circuite, echipamente și sisteme electronice; 
- Utilizarea instrumentelor electronice și a metodelor specifice pentru a 

caracteriza și evalua performanțele unor circuite și sisteme electronice; 
- Proiectarea și implementarea de circuite electronice de complexitate 

mică/medie utilizând tehnologii CAD/CAM și standardele din domeniu. 

 Aplicarea metodelor de bază pentru achiziția și prelucrarea semnalelor, datelor și 
elaborarea soluțiilor strategice de concurență în domeniu: 
- Caracterizarea temporală, spectrală sistastică a semnalelor; 
- Explicarea și interpretarea metodelor de achiziție și prelucrare a semnalelor; 
- Utilizarea mediilor de simulare pentru analiza și prelucrarea semnalelor; 
- Utilizarea de metode și instrumente specifice pentru analiza semnalelor; 
- Proiectarea de blocuri funcționale elementare de prelucrare digitală a 

semnalelor cu implementare hardware și software; 
- Utilizarea planificării strategice a ramurii de telecomunicații și elaborarea 

planurilor de business al întreprinderii de telecomunicații. 

   Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor de bază referitor la arhitectura 
sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, dispozitive 
optoelectronice, limbaje și tehnici de programare: 
- Descrierea funcționării unui sistem de calcul, a principiilor de bază ale arhitecturii 

microprocesoarelor și microcontrolere de uz general, a principiilor generale ale 
programării structurate; 

- Utilizarea unor limbaje de programare de uz general și specifice aplicațiilor cu 
microprocesoare și microcontrolere; explicarea funcționării unor sisteme de 
control automat care folosesc arhitecturi și interpretarea rezultatelor 
experimentale; 

- Rezolvarea problemelor practice concrete care includ elemente de structuri de 
date și algoritmi, programare și utilizare de microprocesoare sau 
microcontrolere; 

- Elaborarea de programe într-un limbaj de programare general și/sau specific, 
pornind de la specificarea cerințelor și până la execuție, depanare și 
interpretarea rezultatelor în corelație cu procesorul utilizat; 

- Realizarea de proiecte care implică componente hardware (procesoare) și 
software (programare). 

 
 
 
 

Competenţe 
transversale 

 Identificarea unor obiective specifice de realizat, a resurselor disponibile, a 
condițiilor de implementare și a etapelor, termenilor, timpurilor și riscurilor 
aferente realizării dispozitivelor digitale; 
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 Utilizarea eficientă a surselor informaționale li a resurselor de comunicare și 
formare profesională asistată de calculator (Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri și seminarii online etc.) atât în limba română, 
cât și într-o limbă de circulație internațională. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Dezvoltarea competentelor referitoare la utilizarea circuitelor integrate digitale. 

Obiectivele 
specifice 

 Cunoașterea si înțelegerea conceptelor de baza referitoare la circuitele integrate 
digitale.  

 Dezvoltarea deprinderilor si abilitaților  necesare folosirii circuitelor integrate digitale  
in aplicații fundamentale.  

 Dezvoltarea deprinderilor si abilitaților  pentru analiza si proiectarea aplicațiilor cu 
circuite digitale. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Algebra logică. Funcţii logice elementare și compuse. Metode de descriere a 

funcțiilor logice și a dispozitivelor digitale 

2 

2 T2. Proprietățile şi teoremele algebrei Booliene 2 

T3. Formele canonice ale funcţiilor logice.  2 

T4. Minimizarea funcţiilor logice.  2 

T5.. Baza de elemente logice. Implementarea funcțiilor logice utilizând diferite 

baze de elemente logice. 

2 

2 
T6. Clasificarea familiilor de porţi logice. Logica de tip TTL şi TTLŞ  2 

T7. Logica de tip CMOS şi ECL 2 

T8. Dispozitivele digitale combinaţionale. Clasificarea. 2 

2 

T9. Codificatoare şi decodificatoare. 2 

T10. Multiplexoare şi demultiplexoare 2 

T11. Sumatoare combinaţionale 2 

T12. Proiectarea dispozitivelor digitale combinaţionale 2 

T13. Dispozitive digitale secvenţiale. Noţiuni generale. Clasificarea. Bistabile. 

Noţiuni generale. Clasificarea bistabilelor. 

2 

2 

T14. Bistabile RS. Bistabile RS sincrone şi asincrone.  2 
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T15. Bistabile de tip T, D şi JK. 2 

T16. Registre. Clasificarea registrelor. Registre paralele şi registre serie. 2 

T17. Numărătoare de impulsuri. Clasificarea. Numărătoare asincrone, 

Numărătoare sincrone. Numărătoare cu modul arbitrar de numărare. 

2 

T18. Proiectarea numărătoarelor şi DDS. 2 

T19. Convertoare digital – analogice (DAC). 
 

2 

2 T20. Convertoare analog – digitale (ADC). 2 

T21. Circuite de formare a nivelelor logice.  2 

T22. Generatoare de impulsuri.        3 

Total prelegeri: 45 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator (LL) / lucrărilor practice (LP) 

LL1. FL elementare. Implementarea funcţiilor logice. 4 4 

LL2. Dispozitive digitale combinaţionale. 4 4 

LL3. Circuite bistabile. 4  

LL4. Numărătoare de impulsuri. 3  

   

LP1. Funcţiile logice elementare. Proprietăţile operaţiilor logice.  2  
2 

LP2. Formele canonice ale funcţiilor logice. 2 

LP3. Minimizarea funcţiilor logice cu 3 și 4 variabile. 2 

LP4. Minimizarea funcţiilor logice cu 5 și 6 variabile și definite incomplet. 2 

LP5. Proiectarea dispozitivelor digitale combinaţionale. 2 2 

LP6.Proiectarea dispozitivelor digitale secvenţiale.  2 

LP7.Dispozitive de formare și conversie a semnalelor. 3 

Total lucrări de laborator/lucrări practice: 15/15 8/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MO DULULUI  
 

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Nicula D. Electronica digitala. Brasov, Ed. Universitatii TRANSILVANIA, 2015. 
2. John F. Wakerly. Circuite Digitale, Editura Teora, Bucuresti, 2002. 
3. Gh. Toacşe, D. Nicula, Electronica digitală. Vol. 1, 2.  Bucureşti, Ed. TEHNICA, 2005. 
4. Gabor Csipkes, Doris Csipkes, Sorin Hintea, Mihaela Cîrlugea - "Circuite integratedigitale: 

culegere de probleme", editura UT Press 2011.  
5. Угрюмов Е. Цифровая схемотехника, Санкт-Петербургб, 2004. 
6. Alexei A.. Electronica digitală. Note de curs. Ediţie electronică. Chişinău, 2016. 
7. Alexei A., Chihai A.. Electronica digitală. Îndrumar pentru lucrări de laborator. Chisinău, 

2011. 

Suplimentare 1. T.R. Blakeslee. Proiectarea cu circuite logice MSI şi LSI standard.Bucureşti,  1988. 
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Г.И. Изд. Додэка-XXI, Москва 2005 
3. Угрюмов Е. Цифровая схемотехника. Санкт-Петербург, 2004. 
4. G. Ştefan. Circuite şi sisteme digitale. Editura Tehnică, Bucureşti, 2014..  

 

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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 

 


