
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2004, CHIŞINĂU, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168 , TEL: 022 23-75-05  www.utm.md 

 

 

COMUNICAŢII MOBILE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 525.1 Teleradiocomunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă; 
învăţământ cu frecvenţă  
redusă 

7 
 

9 
E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 5 

 
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 

ZI - 150 30 45 - 37 38 

FR - 150 16 16 - 59 59 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile Matematica I, Matematica II, 
Fizica I, Fizica aplicată, Programarea calculatoarelor și limbaje de 
programare I,II, Materiale și componente pasive, Semnale și circuite, 
Etica profesională și bazele comunicării, Grafica asistată de calculator, 
Limba engleză, Dispozitive electronice, Circuite electronice, Electronica 
digitală în telecomunicații, Linii de transmisiune, Teoria transmisiunii 
informaţiei, Sisteme de transmisiuni multiplexe Emiţătoare şi receptoare 
radio, televiziune, Microprocesoare în telecomunicaţii. 

Conform competenţelor Să posede metodele de analiză a sistemelor de comunicații mobile, 
metodele de simulare a regimului de funcționare a sistemelor de 
transmisiune mobile cu ajutorul calculatorului. 

 
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 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 Rezultatele învățării: 

http://www.utm.md/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-electronica-si-telecomunicatii/
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profesionale Cunoștințe teoretice (ce trebuie să cunoască):   
- rolul comunicaţiilor mobile în spectrul serviciilor de telecomunicaţii; 
- să determine modelul matematic al canalelor de comunicaţii mobile; 
- să înţeleagă metodele de acces multiplu la interfaţa radio; 
- să înţeleagă principiile de funcţionare ale sistemelor de CM celulare analogice AMPS şi 

NMT; 
- să înţeleagă principiile de funcţionare ale sistemelor de CM celulare digitale pe baza 

sistemului GSM 
Deprinderi dobândite (Ce știe să facă): să analizeze capacitatea diferitor sisteme de 
comunicaţii mobile; să poată modela propagarea semnalului între staţia de bază şi 
echipamentul mobil pentru diverse medii de propagare; să poată efectua calculul numărului 
total de canale pentru un sistem de comunicaţii mobile dat; să poată forma seturi de canale 
într-o reţea de CM; să poată efectua construirea a şapte clustere vecine; să poată construi 
planurile de frecvenţe a sistemului de CM, formarea canalelor simplex şi canalelor duplex;  
Abilități dobândite (Ce instrumente știe să mânuiască): Să utilizeze pentru schimbul de 
informaţii între BSC şi BTS platforma WinFiol. 

Competenţe 
transversale 

Concomitent disciplina contribuie la dezvoltarea competențelor transversale: comunicare 
orală și scrisă, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, lucrul în echipă, autonomia 
învățării, înțelegerea responsabilității față de semeni și mediu, înțelegerea necesității unui 
standard etic ridicat în practica inginerească. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Dezvoltarea de competențe profesionale de aplicarea a noţiunilor din domeniul 
comunicaţiilor utilizînd diferite metode de acces multiplu la interfaţa radio 

Obiectivele specifice  Asimilarea cunoştinţelor teoretice privind proiectarea unei reţele de CM într-un 
sistem de CM de generaţiile I şi II;  

 Obţinerea deprinderilor şi abilităţilor practice necesare la construirea planurilor de 
frecvenţe a sistemelor de CM şi a construirii unui canal duplex prin FDD. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.Noţiuni generale 
Comunicaţii mobile celulare. Evoluţia comunicaţiilor mobile. Particularităţile CM în 
comparaţie cu comunicaţiile prin PSTN. Standarde pentru comunicaţiile mobile. 
Perspective de dezvoltare. Terminologie şi abrevieri. 

1 1 

T2. Clasificarea echipamentelor terminale radio în dependenţă de starea antenei   
lor. Funcţii specifice SCM: roaming, handover, localizare. 

1 0,5 

T3 Analiza geometrică a reţelelor celulare. Elemente ale sistemului celular. 
Determinarea coordonatelor zonelor de reutilizare. 

1 0,5 

T4. Administrarea canalelor radio în reţele celulare. Stabilirea numărului de celule 
care formează un cluster. 

1 0,5 

T5. Criterii de alocare a canalelor pentru celulele elementare. Planurile de 
frecvenţă ale SCM. 

1 0,5 

T6. Metode de repartizare a seturilor de canale între celulele unui cluster. 2 1 

T7. Proiectarea reţelelor celulare de comunicaţii mobile. Principii generale 1 0,5 
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T8. Calculul numărului total de canale utilizat într-o reţea celulară de comunicaţii 
mobile 

1 0,5 

T9. Calculul distanţei de reutilizare a frecvenţei în reţeaua de comunicaţii mobile 
după două metode. 

1 0,5 

T10. Formarea în frecvenţă a canalelor simplex şi duplex pentru reţelele de CM. 1 0,5 

T11. Distanţa de departajare în frecvenţă a canalelor simplex a unui canal duplex. 1 0,5 

T12. Canalul radio mobil şi modelarea lui 1 1 

T13. Metode de predicţie a semnalului în SCM: metode locale şi globale.  2 1 

T14. Metoda Lee şi metoda Durkin- Edvards de predicţie 2 1 

T15. Metode de acces multiplu în SCM: FDMA, TDMA, CDMA, PRMA. 
Particularităţi, avantaje şi dezavantaje. 

2 1 

T16. Metode de multiplexare utilizate în SCM: FDD şi TDD. 2 1 

T17. Sisteme de comunicaţii mobile. Noţiuni generale. 1 0,5 

T18. Sisteme de radiopaging. Schema bloc şi principiu de funcţionare. 
Caracteristici tehnice. 

1 0,5 

T19. Sistemul de radiopaging ERMES. Caracteristici de bază. 1 0,5 

T20. Sisteme cordless DECT şi CT2. Principiu de funcţionare şi caracteristici de 
bază. 

1 0,5 

T21. Sisteme analogice de comunicaţii mobile: NMT şi AMPS. Caracteristici de 
bază. 

1 0,5 

T22. Sisteme digitale CM:GSM. Arhitectura. Sub-sistemele, princi-piul de funcţio-
nare. Componente-le subsistemelor şi funcţiile lor. 

2 1 

T23. Comunicaţii mobile 3G şi 4G: benzi de frecvenţe, noi servicii şi caracteristici 
tehnice, particularităţi 

2 1 

Total prelegeri: 30 16 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Studierea construcţiei, caracteristicilor tehnice şi funcţiilor telefonului mobil 
digital  

4 1 

LL2Module funcţionale principale ale telefonului mobil digital 4 2 

LL3. Studierea staţiei de bază pentru reţele de comunicaţii mobile celulare, ce 
funcţionează în standardul NMT 450i 

4 1 

LL4. Studierea construcţiei staţiei de bază de tipul RBS model ERICSSON pentru 
sistemele GSM 

4 2 

LL5. Studierea interfeţelor sistemului GSM  4 2 

LL6 Studierea protocoalelor de rutare a apelurilor în reţelele de comunicaţii 
celulare mobile. 

4 2 

LL7. Interfaţa aeriană GSM 4 2 

S1. Componentele sistemelor de CM şi funcţiile lor 2  

S2. Formele geometrice ale celulelor, utilizate în SCM. Calculul razei celulelor. 2 1 

S3. Formarea clusterelor în SCM 1 1 

S4. Canal radio în SCM. Canale fizice 1  

S5. Metode de găsire a formei clusterulului în reţelele de CM. 1  

S6. Particularităţile metodelor de multip-lexare FDD şi TDD 1  
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S7. Particularităţile sistemelor de radiopaging şi Cordless 1  

S8. Caracteristicile de bază ale sistemelor celulare analogice şi digitale 1  

S9. Analiza comparativă a metodelor de acces multiplu în reţelele de CM. 1  

S10. SMS, EMS, MMS. 1  

S11. Funcţionarea GPRS în sistemul GSM. 1 1 

S12.Servicii de bază şi servicii suplimentare în SCM 1  

S13. Unităţi de măsură a nivelului semnalului în telecomunicaţii.  1  

S14. Nomenclatura benzilor de frecvenţă, utilizate în telecomunicaţii. 1  

S15. Benzi de frecvenţe, utilizate în radiodifuziune, televiziune, comunicaţii satelit 
şi spaţiale. 

1 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 16 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale  

 1. I. Avram, Comunicaţii mobile, Ciclu de prelegeri, U.T.M., Secţia de Redactare şi Editare 
a U.T.M., Chişinău, 2011, 103 p. 

2. Avram, Studierea construcţiei, caracteristicilor tehnice şi funcţiilor telefonului mobil 
digital, Ghid pentru lucrări de laborator, U.T.M., Secţia de Redactare şi Editare a U.T.M., 
Chişinău, 2010, 22 p. 

3. Avram, Module funcţionale principale ale telefonului mobil digital, Ghid pentru lucrări 
de laborator, U.T.M., SRE a U.T.M., Chişinău, 2010, 41 p.  

4. Avram, Studierea staţiei de bază pentru reţele de comunicaţii mobile celulare de 
generaţia I, ce funcţionează în standardul NMT 450i, Ghid pentru lucrări de laborator, U.T.M., 
Secţia de Redactare şi Editare a U.T.M., Chişinău, 2011, 24 p. 

5. И. Аврам, Изучение конструкции, технических характеристик и функций 
цифрового мобильного телефона (ЦМТ), Методические указания к лабораторным 
работам, Кишинэу: РИО ТУМ, 2011.- 23 с. 

6. И. Аврам, Основные функциональные модули  цифрового мобильного телефона, 
Методические указания к лабораторным работам, Кишинэу: РИО ТУМ, 2011. 42 с. 

7. Avram, P. Nistiriuc, E. Beregoi, Studierea construcţiei staţiei de bază de tipul RBS (Radio 
Base Station) model ERICSSON pentru sistemele GSM, Ghid pentru lucrări de laborator, U.T.M., 
SRE a U.T.M., Chişinău, 2012, 24 p. 

8. I. Avram, P. Nistiriuc, E. Beregoi, Studierea interfeţelor sistemului GSM, Ghid pentru 
lucrări de laborator, U.T.M., SRE a U.T.M., Chişinău, 2012, 16 p. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 

Evaluare curentă – lucrări de control curente (2 lucrări); 

Evaluări sumative periodice – atestări 2;  
Obținerea notei minime de “5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii conținutului cursului și a aplicării cunoștințelor 
teoretice la rezolvarea exercițiilor practice. 

 


