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TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE APLICATE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii 

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 

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

redusă) 

 3 
3 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator Proiect de an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

ZI: 120 30 30 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica I, Matematica II, Fizica I, Fizica aplicată, Programarea 
calculatoarelor și limbaje de programare I,II, Materiale și componente 
pasive, Etica profesională și bazele comunicării, Limba engleză. 

Conform competenţelor Abilităţi de instalare, utilizare/configurare a componentelor hardware ale 
calculatorului, sistemelor de operare și rețelelor de calculatoare. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector, 
calculator, acces la internet. 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 predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MODULULUI  
 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

 

Competențe 
profesionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competențe 

C1. Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, 
instrumentația și tehnologia electronică. 
C1.1. Descrierea funcționarii dispozitivelor și circuitelor electronice și a metodelor 
fundamentale de măsurare a mărimilor electrice. 
C1.2. Analiza circuitelor și sistemelor electronice de complexitate mică/ medie, în scopul 
proiectării și măsurării acestora. 
C1.3. Diagnosticarea/depănarea unor circuite, echipamente și sisteme electronice. 
C.1.4. Utilizarea instrumentelor electronice și a metodelor specifice pentru a caracteriza și 
evalua performanțele unor circuite și sisteme electronice. 
C.1.5. Proiectarea și implementarea de circuite electronice de complexitate mică/medie 
utilizând tehnologii CADCAM și standardele din domeniu.  
C2. Aplicarea metodelor de bază pentru achiziția și prelucrarea semnalelor, datelor și 
elaborarea soluțiilor strategice de concurență în domeniu: 
C2.1. Caracterizarea temporală, spectrală și statistică a semnalelor; 
C2.2. Explicarea și interpretarea metodelor de achiziție și prelucrare a semnalelor; 
C2.3. Utilizarea mediilor de simulare pentru analiza și prelucrarea semnalelor; 
C2.4. Utilizarea de metode și instrumente specifice pentru analiza semnalelor; 
C2.5. Proiectarea de blocuri funcționale elementare de prelucrare digitală a semnalelor cu 
implementare hardware și software; 
C2.6. Utilizarea planificării strategice a ramurii de telecomunicații și elaborarea planurilor de 
business al întreprinderii de telecomunicații. 
C3. Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor de bază referitor la arhitectura 
sistemelor de calcul, microprocesoarelor, microcontrolere, dispozitive optoelectronice, 
limbaje și tehnici de programare. 
C3.1. Descrierea funcționării unui sistem de calcul, a principiilor de bază ale arhitecturii 
microprocesoarelor și microcontrolelor de uz general, a principiilor generale ale programării 
structurate. 
C3.2. Utilizarea unor limbaje de programare de uz general și specifice aplicațiilor cu 
microprocesoare și microcontrolere, explicarea funcționării unor sisteme de control automat 
care folosesc aceste arhitecturi și interpretarea rezultatelor experimentale. 
C3.3. Rezolvarea problemelor practice concrete care includ elemente de structuri de date și 
algoritmi, programare și utilizare de microprocesoare sau microcontrolere.   
C3.4. 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. 
C3.5. Realizarea de proiecte care implică componente hardware (procesoare) și software 
(programare). 
C4. Conceperea, implementarea și operarea serviciilor de date, voce, video, multimedia, 
bazate pe înțelegerea și aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul comunicațiilor și 
transmisiunii informației. 
C4.1. Identificarea conceptelor fundamentale referitoare la transmisiunea informației și la 
comunicațiile analogice și digitale. 
C4.2. Explicarea si interpretarea principalelor cerințe si tehnici specifice de abordare pentru 
transmisiile de date, voce, video, multimedia. 
C.4.3. Rezolvarea de probleme practice utilizând cunoștințe generale privind tehnicile 
multimedia. 
C.4.4.Utilizarea principalilor parametri specifici în evaluări bazate pe conceptul de calitate a 
serviciilor în comunicații. 
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profesionale  
 

C.4.5.Dezvoltarea unor servicii simple de comunicații.  

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoașterea componentelor hardware, sistemelor de operare și noțiunilor de 
rețelistică. Implementarea procesului de instalare, configurare și depanare a 
sistemelor informaționale. 

Obiectivele specifice Să cunoască noțiunile specifice tehnologiilor informaționale. 
Să instaleze și utilizeze diferite componente hardware și software. 
Să configureze optimal produsele software și rețelele de calculatoare.  
Să aplice în practică procesul de depanare a problemelor hardware, sistemelor de 
operare și probleme legate de funcționarea rețelelor de calculatoare. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere în domeniul calculatoarelor personale. 2 0.5 

T2. Proceduri de laborator şi folosirea instrumentelor. 2 0.5 

T3. Asamblarea calculatorului. Pornirea calculatorului. 2 0.5 

T4. Întreţinere preventivă. Procesul de depanare. 2 0.5 

T5. Sisteme de operare. Procesul de bază al depanării pentru sistemele operare. 2 0.5 

T6. Reţele. Principiile reţelisticii. Identificarea reţelelor. Tehnologii şi concepte de 

bază ale reţelisticii.  

2 0.5 

T7. Componentele fizice ale unei reţele. Topologii de reţea. Standarde Ethernet. 

Modelele de date OSI şi TCP/IP.  

2 0.5 

T8. Conexiunea între calculator şi reţea. Tehnici de întreţinere a reţelelor. 

Depanarea reţelei. 

2 0.5 

T9. Laptop-uri. Componentele hardware ale laptop-ului, configurarea şi instalarea. 

Tehnici de întreţinere. Procesul de depanare pentru laptop-uri.  

2 0.5 

T10. Dispozitive mobile. Componentele hardware ale dispozitivelor mobile. 

Sisteme de operare. Conectivitatea la reţea şi e-mail. Procesul de depanare.   

2 0.5 

T11. Imprimante. Tipuri de imprimante. Tehnici de întreţinere preventivă. 

Procesul de depanare. 

2 0.5 

T12. Securitate. Ameninţări de securitate. Proceduri de securitate. Tehnici de 2 0.5 
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întreţinere preventivă pentru securitate. Procesul de depanare. 

T13. Depanare avansată. Aplicarea procesului de depanare pentru componentele 

calculatorului şi dispozitivele periferice. 

2 0.5 

T14. Depanare avansată. Aplicarea procesului de depanare la sistemele de 

operare. 

2 0.5 

T15. Depanare avansată. Aplicarea procesului de depanare pentru reţele. 2 1 

Total prelegeri: 30 8 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Construirea unui sistem informatic specializat. Diagnosticarea aplicaţiilor 

software. 

2 1 

LL2. Asamblarea calculatorului. 4 1 

LL3. Instalarea sistemului de operare. 4 1 

LL4. Adăugarea calculatoarelor la o reţea existentă. 4 1 

LL5. Cablarea unei reţele simple. 4 1 

LL6. Topologii fizice.  4 1 

LL7. Instalarea unei plăci de reţea fără fir. 4 1 

LL8. Conectarea la router-ul fără fir şi configurarea setărilor de bază. 4 1 

Total lucrări de laborator  30 8 

 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Ionescu Dan. Reţele de calculatoare, Alba Iulia: Editura All, 2007. 
2. Georgescu Ioana. Sisteme de operare, Craiova: Editura Arves, 2006. 
3. Pãunescu F.,Goleşteanu D.P. Sisteme cu prelucrare distribuitã şi aplicaţiile lor - 

Ed.tehnicã Bucureşti, 1993. 
4. Bulãceanu C. Reţele locale de calculatoare - Ed. Tehnicã Bucureşti, 1995. 
5. Ioan Jurca. Programarea în rețea, Ed. de Vest, Timisoara, 2003. 
6. E. Cebuc, V.T. Dadarlat. Reţele locale de calculatoare – De la cablare la interconectare, 

Ed. Albastră, 2005.  
7. I. Jurca. Programarea reţelelor de calculatoare, Editura de Vest, Timișoara 2001. 
8. www.netacad.com 
9. www.vmware.com 
10. www.virtualbox.org 
 

Suplimentare 1. S. Buraga, G. Ciobanu, Atelier de programare în reţele de calculatoare, Iaşi, Editura 

http://www.netacad.com/
http://www.vmware.com/
http://www.virtualbox.org/
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2. Roşca I, Tăpuş N, Cristea V, Atanasiu I, Năstase Fl, Paiu O, Stanciu C. INTERNET & 

INTRANET - Concepte şi aplicaţii, Bucureşti: Editura Economică, 2000. 
3. Mariana Miloşescu. Tehnologia informaţiei şi a telecomunicaţiilor, Editura Didactică şi 

pedagogică, 2005.    
4. Kris Jamsa, Suleiman Lalani, Steve Weakley. Programare în Web: Editura ALL, 2000.    
5. Andrew Tanenbaum. Reţele de calculatoare, Editura Agora, 2005. 
6. Peter Norton. Reţele de calculatoare, Ed. Teora, 2001. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Evaluare finală 

Evaluare 1 Evaluare 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 evaluările curente şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de evaluare finală a cunoaşterii principalelor noţiuni ce ţin de tehnologiile 
informaționale aplicate, dar şi utilizarea şi configurarea componentelor hardware, software și rețelele de 
calculatoare. 

 

 


