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CIRCUITE ȘI DISPOZITIVE ELECTRONICE   

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Automatică și Informatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 526.3  Automatică și Informatică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 
 

3 
E 

F – unitate de 
curs 

fundamental 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator Studiul materialului teoretic Pregătire aplicații 

150 45 30 45 30 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Circuite și dispozitive electronice;  
 

Conform competențelor Obținerea competențelor: baza de componente electronice; principiile de 
construire și funcționare, caracteristicile și parametrii dispozitivelor 
semiconductoare discrete, circuitelor electronice de amplificare, 
generare, filtrare și conversie a semnalelor electrice, metodele principale 
de calcul ale circuitelor electronice, metodele de asamblare în blocuri a 
circuitelor electronice și reguli de îndeplinire a desenelor circuitelor. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

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

Laborator/practică Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor din indicațiile metodice. Termenul de 
predare a raportului pe lucrarea de laborator – 2 săptămâni după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea/depunerea cu întârziere a raportului final corect al lucrării de laborator 
aceasta  

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CPL 1. Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică  
inginerească, mecanică, electrică şi electronică, în ingineria sistemelor 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor de 
elaborare a circuitelor electronice. 

 Aplicarea principiilor și metode de bază pentru proiectarea amplificatoarelor electronice. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode de evaluare a circuitelor noi prin adoptarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază, necesare în proiectarea lor. 

 Organizarea experimentului de măsurare corectă cu instalaţiile electronice. 
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 Determinarea parametrilor principali ai circuitelor electronice. 

 Aprecierea gradului de primejdie ecologică şi la activitatea umană la cercetare. 

 Proiectare, producere şi exploatare a tehnicii electronice. 
 
 

Competențe 
profesionale 

CPL2. Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia  
informaţiei şi comunicaţiilor  

 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
calității plăcilor cu cablaj imprimat în relație cu aparatele asociate. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea metodelor de bază de 
calcul și proiectare a circuitelor, necesare în procesele de evaluare și asigurare a calității 
lor în relație cu echipamentele/aparatele finale asociate. 

 Aplicarea de principii și metode de bază pentru evaluarea și asigurarea calității 
circuitelor. 

Competențe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condițiile unei autonomii restrînse 
și asistență calificată. 

CT2. Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și cu distribuirea de 
sarcini între membri pe nivele subordonate 

CT3. Conștientizarea nevoii de formare  continuă, utilizarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru dezvoltarea personală și profesională. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea procedeelor de calcul și proiectare constructivă a circuitelor. 

Obiectivele specifice Să înțeleagă și să descrie structura circuitului nou. 
Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea circuitului nou. 
Să formeze un procedeu optim de aplicare a calculelor și proiectare a circuitului. 
Să aplice corect procedeele de calcul și proiectare. 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ cu frecvență 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Baza de componente electronice, principiile de construire și 
funcționare, caracteristicile și parametrii dispozitivelor semiconductoare 
discrete. Tipurile de diodele. Diodele Zener. Circuite de polarizare şi stabilizare a 
punctului static iniţial de funcţionare PSF. Regimurile static și dinamic de 
funcționare. Circuite electronice și descifrarea lor. 

3 

T2. Redresoare  electrice. Tipurile de redresoare: monoalternanţă/monofazate, 
bialternanță cu punct median şi în punte. Modelul curentului de sarcină. 
Principalii parametri ai redresoarelor fără filtru. 

3 

T3. Elemente de ameliorare a tensiunii redresate. Filtru de netezire de tip: C: LC: 
RC. Filtre active. Filtre trece-jos, trece-sus, trece-bandă, stop-bandă. 

3 

T4. Stabilizatoare de tensiune. Stabilizatorul parametric. Stabilizatoare 
electronice cu tranzistoare, cu AO. 

3 

T5. Tranzistoarele bipolare. Amplificatoare electrice. Caracteristicile şi parametrii 
de bază ale amplificatorului. Destinaţia, clasificarea şi structura  amplificatoarelor 
electronice. Caracteristicile principale şi parametrii amplificatoarelor. 

3 

T6. Factorul de amplificare, randamentul, distorsiunile neliniare ale 
amplificatoarelor. Clasele de amplificare şi construirea amplificatoarelor 
electronice. Calculul amplificatorului. 

3 

T7. Reacţii în amplificatori. Categoriile de reacţii în amplificatoare şi modul de 
realizare. Influenţa reacţiei asupra caracteristicilor şi parametrilor etajelor de 

3 
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amplificare. 

T8. Asigurarea regimului de funcţionare a componentei active în circuitul 
amplificatorului. Circuite de polarizare şi stabilizare a punctului static iniţial de 
funcţionare PSF în amplificatoare cu tranzistoare. Metode de stabilizare a PSF. 

3 

T9. Etaje preliminare de amplificare, circuite de alimentare şi termostabilizare a 
amplificatorului electronic. Modele de etaje de amplificare prealabilă și calculul 
acestora. 

3 

T10. Amplificatoare de putere. Etaje finale de amplificare cu transformatoare şi 
fără transformatoare. Modele de etaje finale (de putere). Calculul parametrilor 
de bază. 

3 

T11. Amplificatoare diferenţiale. Schema amplificatorului diferenţial, principiul 
de funcţionare, modul de aplicare şi obţinere a semnalelor. Excitarea pe mod 
comun și pe mod diferențial. Diagrama de potenţiale în circuitul de ieşire. 
Performanțele etajelor diferențiale și proiectarea lor.  

3 

T12. Utilizarea amplificatoarelor diferențiale. Generatoare de curent stabil. Etaj 
diferenţial cu sarcină dinamică. 

3 

T13. Amplificatoare operaţionale. Principiul de funcţionare, caracteristicile de 
bază, parametrii şi schema electrică, utilizarea (sumatoare, integratoare, 
logaritmatoare). Oscilatoare armonice de tip RC şi LC. Noţiuni generale 
clasificaţia, condiţiile de autoexitare. LC- oscilaţii. 

3 

T14. Oscilatoare cu cristal de cuarţ şi cu amplificatoare operaţionale. Oscilatoare 
cu impulsuri în formă de meandru şi de ferestrău. Caracteristica generală şi 
principiul de construire al  oscilatoarelor. Oscilatoare auto oscilante de impulsuri 
în forma de ferestrău  cu tranzistoare. 

3 

T15. Generatoare monostabile cu tranzistoare, oscilatoare pe baza 
amplificatoarelor operaţionale. Circuite basculante bistabile. 

3 

Total prelegeri: 45 
 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ cu frecvență 
 

Tematica lucrărilor de laborator AI 

LL1. Cercetarea diodelor și tranzistoarelor. 4 

LL2. Cercetarea redresoarelor cu diode semiconductoare și cu filtre de netezire. 4 

LL3. Cercetarea etajelor de amplificare cu tranzistor la conexiunea emitor 
comun, colector și baza comună. 

4 

LL4. Cercetarea amplificatorului diferențial. 3 

Total lucrări de laborator 15 
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Vasilescu Gabriel „Electronica”, manual, 1993, 200 ex. 
V. Negrescul. Circuite electronice cu componente discrete. Material didactic de proiectare.  -  
Chişinău, UTM, 2006. 50 ex. 
Componente și circuite electronice: Lucrări practice / Victor Croitoru, Emil Sofron, Horia N. 
Teodorescu, ...; coord.: Victor Croitoru; Emil Sofron. – Bucureşti: Ed. didactică și pedagogică, 
1993. – 299 p.: tab. – ISBN 973-30-1641-1 
CZU 621.37   C  63  (Biblioteca filială FCIM - 20 ex.) 
Blajă, Valeriu. Electronica : Dispozitive şi circuite electronice : Ciclu de prelegeri / Valeriu Blajă ; 
Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Electromecanică. - Ch. : U.T.M., 2005. - 200 p. : fig. - 
Bibliogr. p. 195-196. ISBN 9975-9875-9-1 CZU 621.38   B 56   (Colecţia ştiinţifică - 1 ex.; 
Biblioteca filială FCIM- 5 ex.) 
Stepanenco I. „Osnovî microelectroniki” – M., SOV, radio, 1980, 40 ex. 
Alekseenco A., Şagurin I. „Microschemotehnica”, - M., 1982, 130 ex. 
Avaev N., Naumov Iu. „Osnovî microelectroniki”, 1991, 40 ex. 
Гусев, В., Гусев, И., электроника. Учебно-методическое пособие M., 1991. 400 pag. / 
versiune electronica/ 35 ex. 

Suplimentare Г. Изъюрова, Г. Королев. Расчет электронных схем. Примеры и задачи. – М. В.Ш., 1987. 10 
ex. 
Коблякова Е.Б., Мартынова А.И., Ивлева Г.С. и др. Лабораторный практикум по 
конструированию одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1992. – 320 стр. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii condițiilor de aplicare a procedeelor de calcul și 
proiectare a circuitelor electronice. 

 


