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CIRCUITE ȘI DISPOZITIVE ELECTRONICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Ingineria Software şi Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 526.2 Tehnologii Informaționale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 
 
II (învățământ cu frecvență 

redusă) 

3 
 

4 
E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

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 45 

învățământ cu frecvență redusă 

12 10 68 60 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede noţiuni de 
conductori, semiconductori și dielectrici; rețele cristaline; principiile de 
electrotehnică; determinarea curentilor și tensiunilor în circuite serie, paralel și 
combinate; înțelegerea curgerii fluxului de electroni prin semiconductoare 

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  

 
 

 

 

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

Competențe 
profesionale 

C5 - Privind arhitectura și infrastructura sistemelor de calcul  

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea fenomenelor din dispozitive 

solide. 

 Aplicarea principiilor și metode de bază pentru calcularea curentilor și tensiunilor, interpretarea 

metodelor de bază de calcul și proiectare a circuitelor. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode de evaluare pentru asigurarea calității plăcilor cu cablaj 

imprimat în relație cu aparatele asociate. 

 Organizarea experimentului de măsurare corectă cu instalaţiile disponibile a dispozitivelor 

electronice. 

 Determinarea parametrilor principali ai componentelor electronice. 

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

 Proiectare, producere şi exploatare a dispozitivelor semiconductoare. 

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

Competențe 
transversale 

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei 
strategii de muncă calificată şi eficientă  

Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, 
cooperării, respectului faţă de ceilalţi 

 

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 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

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 1 

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 1 

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 1 

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

3 1 

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

3 1 

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

3 1 
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T7. Reacţii în amplificatori. Categoriile de reacţii în amplificatoare şi modul de 
realizare. Influenţa reacţiei asupra caracteristicilor şi parametrilor etajelor de 
amplificare. 

3 1 

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 1 

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

3 1 

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

3 0,5 

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 0,5 

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

3 0,5 

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 0,5 

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 0,5 

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

3 0,5 

Total prelegeri: 45 12 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Cercetarea tranzistorului bipolar in 3 conexiuni. 4 1 

LL2. Cercetarea redresoarelor cu diode semiconductoare și cu filtre de netezire. 4 1 

LL3.. Cercetarea etajelor de amplificare cu tranzistoare. 4 1 

LL4.. Cercetarea sursei secundare de alimentație electrică. 4 1 

LL5. Cercetarea amplificatorului diferențial. 4 1 

LL6. Cercetarea amplificatorului de putere. 4 2 

LL7. Cercetarea amplificatorului de putere fără transformator. 4 2 

LL8. Studierea generatorilor RC-tip. Investigarea generatoarelor monostabile cu 
tranzistoare. 

4 1 

Total lucrări de laborator 30 10 
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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. 

 


