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SISTEME ŞI REŢELE DE COMUNICAŢII DIGITALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu  525.1 Teleradio comunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

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 Programarea calculatoarelor și 
limbaje de programare I,II, Reţele de calculatoare, Teoria teletraficului, 
Teoria transmisiunii informaţiei, Linii de transmisiune, Optoelectronica, 
Comunicații optice, Semnale şi circuite, Dispozitive electronice, Circuite 
electronice, Microprocesoare, Rețele de transmisiuni radio, Sisteme de 
transmisiuni multiplexe, Tehnici de comutație și rutare. 

Conform competenţelor Inițiere  în  modelul  de  referinţă  ISO/OSI,  cunoștințe de bază  în  
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice, noțiuni şi 
funcţionalităţi ale protocoalelor de reţea. 

 
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 
profesionale 

Rezultatele învăţării: 
1. Cunoştinţe teoretice (ce trebuie să cunoască):  Cunoaşterea rețelelor de noua 

generație inclusiv arhitecturii rețelei, componentele funcționale, protocoalele 

http://www.utm.md/
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utilizate,   platformele tehnologice. Componentelor principale, evoluţiei, structurilor 

tipice, planurilor de îndrumare, planurilor de numerotare ale reţelelor de 

telecomunicaţii. Protocolul SIP, functii de baza, elemente logice, adrese SIP, 

structura mesajelor, tipuri de cereri si raspunsuri. Protocolul SDP. Stiva de 

protocoale H.323: protocolul de semnalizare apel H.225.0, protocolul de control 

H.245.  Protocolul H.248/Megaco, funcțiile de baza, elemente logice, descrierea 

comenzilor. Tehnologia multiprotocol de comutare a etichetelor MPLS. Ingineria 

traficului în MPLS, clase de servicii, rețele private virtuale VPN. Protocolul RTP, 

facilitatile, antetul, descrierea cimpurilor antetului, protocolul RTCP.  Nivelele 

protocoalelor RTP/UDP/IP. Platforma IMS. Convergența fix mobil FMC, Arhitectura 

IMS, descrierea entităților IMS și fucționalitățile lor, puctele de referință IMS, 

internetul obiectelor IoT, virtualizarea funcțiilor de rețea NFV  și a rețelelor definite 

software SDN. 

2. Deprinderi dobândite (Ce ştie să facă): Să  aplice practic cunoştinţele obţinute 
referitor la analiza și configurarea unui SIP- trunk între Gateway și PBX prin 
intermediul interfeței grafice freepbx. Să utilizeze cerinţele moderne la proiectarea 
sistemelor de comutaţie. Să argumenteze evaluarea volumului de echipament 
necesar pentru reţelele de noua generaţie. Să aplice metodele de planificare a 
reţelelor de telecomunicaţii în concordanţă cu normele de calitate a serviciilor. Să 
fie capabili să elaboreze propuneri pentru modificarea reţelelor de telecomunicaţii 
cu implementarea tehnicii moderne de comutaţie și să asigure interacțiunea cu 
fragmentele PSTN existente. 

3. Abilități dobândite (Ce instrumente știe să mânuiască): Să fie capabil să efectueze 
configurarea unui Gateway în baza protocolului SIP. Să efectueze calculul intensităţii 
traficului utilizator și de semnalizare al AGW, precum și debitului de transmiusiune.  
Să calculeze capabilitățile Softswitch pentru controlul unui fragment NGN. Să 
determine parametrii ce descriu QoS in reţelele bazate pe protocolul IP. Să măsoare 
tarficul în rețelel de telecominicații și să efectueze prognoza traficului. Să selecteze 
metodele de evaluare a volumului de echipament necesar pentru reţelele de noua 
generaţie. 

Competenţe 
transversale 

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

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Dezvoltarea competențelor referitoare la rețelele de noua generație. 

Obiectivele specifice  Cunoașterea protocoalelor de bază a rețelelor cu comutație de pachete IP inclusiv 
protocoalele SIP, SDP, suita H.323, H.248/MEGACO, RTP/RTCP, TCP/UDP.  

 Dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare utilizării tehnologiei de comutație 
rapida cu etichete MPLS, platformei multisevicii IMS, controlerului de frontiera 
SBC, rețelelor VPN, internetul obiectelor IoT, virtualizarea funcțiilor de rețea NFV și 
a rețelelor definite software SDN. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Principalele elemente ale reţelei de telecomunicaţii, funcţiile, 
structura şi modul de organizare al acestui sistem.  

2 1 

T2. Convertarea semnalelor analogice în semnale digitale, modulaţia impulsurilor 
in cod (PCM): Eşantionarea, teorema eşantionării, cuantizarea uniforma, 
compandarea, legea A, codarea eşantioanelor.  

2 1 

T3. Reţelele numerice de conexiune, comutatoare numerice elementare: spaţiale 
S, temporale T şi de tip spaţio-temporal S/T.  

2 1 

T4. Structuri   cu   etaje   succesive,   formate   din   subansambluri   de 
comutatoare, structuri cu trei etaje T-S-T si S-T-S, probabilitatea de blocare 
internă. 

2 1 

T5. Comutatorul bidimensional S/T: exemplu pe baza modulului S/T: 
(32/32)*(32/32) al sistemului DX-220. 

2 1 

T6. Semnalizarea in reţelele de telecomunicaţii, sistemul de semnalizare pe canal 
comun SS#7, nivele funcţionale; formatul mesajelor de semnalizare SU, formatul 
octetului informaţii serviciu, formatul etichetei de rutare si câmpului informaţii 
de rutare SIF. 

4 3 

T7. Centrala digitala a firmei Simens de tip EWSD: caracteristica generala, 
schema bloc simplificata, blocurile funcţionale si destinaţia lor. 

2 1 

T8. Reţeaua de comutaţie SN la centrala EWSD: capacităţi posibile, modulul TSM, 
modulele SSM 16/16 si 8/15, structura grupului SSG, structura grupului TSG, 
exemple de structura RC. 

2 1 

T9. Centrala digitala de tip Alcatel 1000 E10: caracteristica generala, structura 
centralei, unitatea de comutaţie si control digitala UCN.  

2 1 

T10. Structura funcţională a subsistemului de comutaţie si control  OCB283 la 
centrala Alcatel 1000 E10: funcţiile unităţilor BT, URM, ETA, PU/PE & PC, MCX. 
MR, TR, GX, MQ, OM, multiplexoarelor de comunicare. 

2 1 

T11. Centrala digitala de tip AXE 10: caracteristica generala, structura  si schema-
bloc a centralei, destinaţia subsistemelor incluse in APT: de comutaţie a liniilor 
de abonat SSS, de semnalizare si trunchiuri TSS, de semnalizării pe canal comun 
CCS. 

2 1 

T12. Subsistemul comutatorului de grup GSS al centralei AXE 10: structura reţelei 
de conexiuni, modulele TSM si SPM, comutatorul de grup, modulul de 
sincronizare CLM, modulul de joncţiuni multiplu MJC. 

2 1 

T13. Centrala digitala SI 2000: caracteristica generala, descrierea structurii 
centralei cu prezentarea schemei-bloc, modulul de linii analogice ASM, modulele 
de reţea analogic ANM si digital DNM, de semnalizare pe canal comun si de linii 
digitale CCSM/DSM, a comutatorului de grup GSM. 

2 1 

T14. Centrala digitala SI 2000: caracteristica generala, descrierea structurii 
centralei cu prezentarea schemei-bloc, modulul de linii analogice ASM.  

2 1 

Total prelegeri: 30 16 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Sisteme de numerotare. Sistemul deschis de numerotare. Sistemul închis de 
numerotare. Standarde de numerotare. Numerotarea telefonică E.163.  

2 0,5 

LP2. Structura cadrului primar european E1. 2 0,5 

LP3. Elaborarea schemei de structură a RTU. 2 0,5 

LP4. Elaborarea schemei funcţionale a centralei proiectate tip EWSD. 2 0,5 

LP5. Algoritmul de calcul a intensităţii traficului dintre centralele RTU. 2 0,5 

LP6. Metode de evaluare a volumului de echipament necesar la o centrală 
digitală. 

2 0,5 

LP7. Trasee de comunicare şi desfăşurarea procesului de stabilire  a legăturii în 
sisteme de comunicaţii digitale. 

3 1 

Total seminare 15 4 

LL1. Planul naţional de numerotaţie al RM. Elaborarea planurilor de numerotare. 2 2 

LL2. Evoluarea modelelor reţelelor de conexiune. 4 2 

LL3. Procedura schimbului de semnale pe canal semafor in reţele de comunicaţii 
electronice. 

4  

LL4. Arhitectura şi funcţiile asigurate de sistemul de comutaţie tip EWSD. 4 4 

LL5. Arhitectura şi funcţiile asigurate de sistemul de comutaţie Alcatel 1000 E10. 4  

LL6 Arhitectura şi funcţiile asigurate de sistemul de comutaţie AXE 10. 4  

LL7. Studiul echipamentului digital de transmisiune plasat în laboratorul 1-209 8 4 

Total laboratoare 30 12 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 16 
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9.  Franklin D. Ohrtman, Jr. Softswitch Architecture for VoIP. Digital Engineering Library @ 
McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com), 2004. - 339 p. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 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 şi proiect de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii conținutului cursului și a aplicării cunoștințelor 
teoretice la rezolvarea exercițiilor practice. 

 


