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CIRCUITE ELECTRONICE  

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 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); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3 
5 E 

S – unitate de 
curs de 
specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 6 

 
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-180 45 30/15 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, Grafica asistată de calculator, 
Semnale și circuite. 

Conform competenţelor Să posede metodele de analiză a circuitelor electronice, programarea 
diverselor aplicații, aparatul matematic și grafica asistată de calculator. 

 
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 

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 
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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.  
     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. 

 C.4.5.Dezvoltarea unor servicii simple de comunicații. 
     C5. Selectarea, instalarea, configurarea și exploatarea echipamentelor de telecomunicații fixe sau 
mobile și echiparea unui amplasament cu rețele uzuale de telecomunicații. 

 C5.1. Definirea principiilor ce stau la baza principalelor tehnologii de telecomunicații, 
fixe și mobile, prin diverse medii de transmisiune. 

 Explicarea si interpretarea tehnologiilor și protocoalelor funda-mentale pentru sistemele 
integrate de comunicații fixe și mobile. 

 C.5.3. Instalarea, configurarea și exploatarea rețelelor de comunicații. 
 C.5.4. Utilizarea tehnicilor de evaluare și diagnoză a sistemelor și echipamentelor de 

comunicații. 
 C.5.5. Asigurarea cu mijloace de comunicații a unei locații cu grad de complexitate 

mic/mediu. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
de proiectare a dispozitivelor electronice, precum şi susţinerea acestora cu 
demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din 
domeniu. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obiectivele unităţii de curs: Dezvoltarea competentelor referitoare la utilizarea, 
analiza şi proiectarea circuitelor electronice fundamentale; Cunoaşterea şi înţelegerea 
conceptelor de bază referitoare la circuitele electronice fundamentale; Dezvoltarea 
deprinderilor şi abilităţilor necesare utilizării circuitelor electronice, Dezvoltarea 
deprinderilor si abilitaţilor pentru analiza şi proiectarea circuitelor electronice. 

Obiectivele specifice Concomitent disciplina contribuie la dezvoltarea competenţelor transversale: 
comunicare orală şi scrisă, rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor, lucrul în echipă, 
autonomia învăţării, înţelegerea responsabilităţii faţă de semeni şi mediu, înţelegerea 
necesităţii unui standard etic ridicat în practica inginerească. 

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Etaje amplificatoare aperiodice: clasificarea, modul de 
stabilizare şi polarizare, indicii şi caracteristicile principale a lor. Bibliografia. 

2 2 
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T2. Etaje amplificatoare aperiodice cu rezistenţă de legătură a lor pasivă şi 
activă (dinamică) cu sarcina externă. Analiza comparativă a lor. 

3 

T3.Etaje amplificatoare de bandă largă şi de impuls; etaje  
cu corecţia CAF, PF şi tranzitorii; etaje amplificatoare cu amplificare distribuită; 
etaje cascod.  

3 

 
2 
 

T4. Transformatorul ca element de legătură a amplificatorului cu sursa de 
semnal şi sarcină. 

2 

T5. Etaje finale şi prefinale a amplificatoarelor aperiodice de curent alternativ: 
destinaţia şi particularităţile. 
1.  Etaje de ieşire rezistive într-un timp în regimul clasa A cu sarcină 
nesimetrică de rezistenţă mare şi caracter capacitiv (în formă de cinescop), 
sarcină de rezistenţă redusă de tip cablu coaxial: 
 a) de lungime mică; 
b) de lungime mare. 
2.  Metoda de calcul a etajelor  finale rezistive de  curent alternativ într-un 
timp în regimul clasa A cu sarcină ne- simetrică de tip cinescop şi cablu. 
3. Etaje finale într-un timp cu transformator  în regimul clasei A. 
4. Etaje finale rezistive şi cu transformator contra timp în regimele clasa A, AB 
şi B. 

2 

T6. Etaje amplificatoare de curent continuu.  
a) Amplificatoare de curent continuu cu legătură galvanică: 

1. Date generale; metode, scheme, etaje de deplasare a nivelului tensiunii de 
curent continuu; etaje finale de curent continuu cu sursă de alimentare 
bipolară. 

2. Etaje amplifica-toare de derivă redusă, etaje diferenţiale (ED):  
– clasificarea ED, particularităţile ED, schemele electrice de bază a lor; 
principiul de funcţionare; noţiunea de tensiune de mod diferenţial şi mod 
comun, patru noţiuni a factorului de amplificare în tensiune;  parametrii de 
semnal mic a etajelor diferenţiale; 
noţiune sursa de curent stabil; scheme de trecere de la ieşirea diferenţială 
simetrică a ED la sarcină asimetrică (etaje speciale); Schema Darlington; Etaje 
diferenţiale de amplificare în tensiune majorată; Exemple de scheme de ACC 
cu cuplare galvanică.  
3. Amplificatoare de curent continuu cu cuplare (legătură) optronică. 
4. Amplificatoare de curent continuu cu transformarea spectrului de semnal 
(amplificarea MDM). Amplificatoare parametrice galvanice. 

 

13 

T7. Amplificatoare operaţionale cu derivă redusă.  
Noţiune de amplificator operaţional ideal şi real. Destinaţia simbolizarea, 
principiul de funcţionare a AO. Noţiuni de tensiune offset şi derivă. Parametrii 
de curent continuu şi metode de măsurare a lor; modul de micşorare a 
tensiunii offset; modul de conectare a AO (conectare neinversoare, inversoare 
şi diferenţială) şi factorii de amplificare, de mod diferenţial şi de mod comun.  
Precizia amplificării circuitului amplificator echipat cu AO în diferite conectări. 
Răspunsul tranzitoriu şi caracteristici de frecvenţă a AO. Condiţiile de 
funcţionare stabilă a circuitelor amplificatoare cu AO în calitate de element 
amplificator în diferite conectări.  
Metode de compensare a  circuitelor amplificatoare cu amplificatoare 
operaţionale. Circuite de compensare a  circuitelor amplificatoare cu 
amplificatoare operaţionale: 

12 

6 
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reţea de întârziere a fazei; reţea de întârziere modificată a fazei; reţea de 
avans a fazei, combinaţii de reţele de întârziere, întârziere modificată şi avans 
a fazei. 

Proprietăţile liniare ale AO: amplificarea şi rejecţia semnalelor de mod comun şi a 
variaţiei  tensiunii de alimentare; alte proprietăţi ale amplificatoarelor 
operaţionale reale: curenţii de intrare; tensiunea de dezechilibru de intrare; 
limitări şi valori admisibile; viteza maximă de creştere a tensiunii de ieşire, 
zgomotul. 

T8. Oscilatoare RC: 
- oscilator cu defazaj la   în reţeaua de reacţie; oscilator cu defazaj în reţeaua 
de reacţie.  

5 

T.9. Multiplicatoare analogice de semnal. 9 
2 

Total prelegeri: 45 
  12 

 

 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. a. Etaje amplificatoare cu rezistenţă de legătură colector pasivă şi activă: 
Tehnica securităţii; Studierea destinaţiei a performanţelor, a modului de utilizare 
a aparatelor de măsurare la efectuarea lucrării respective; Explicaţii în ce 
priveşte conţinutul lucrării şi a modului de executare; Eliberarea sarcinii în ce 
priveşte calculele pentru acasă. 

6  

LL1 b. Controlul rezultatelor teoretice obţinute acasă, a cunoştinţelor părţii 
teoretice a materialului ce aparţine de lucrarea numărul 1 şi a modului de 
executare a lucrării în laborator Controlul corectitudinii rezultatelor obţinute. 

6  

LL2. Etaje amplificatoare diferenţiale: Primirea referatului pe lucrarea Nr1; 
controlul calculelor pentru acasă la lucrarea numărul 2, a cunoştinţelor în ce 
priveşte partea teoretică a lucrării şi a modului de executare a lucrării. 
Executarea lucrării şi controlul corectitudinii rezultatelor obţinute în lucrare. 

6 4 

LL3. Studierea amplificatoarelor operaţionale şi utilizarea lor în circuitele 
electronice în calitate de element activ: Primirea referatului pe lucrarea Nr2; 
controlul calculelor pentru acasă la lucrarea numărul 3, a cunoştinţelor în ce 
priveşte partea teoretică a lucrării şi a modului de executare a lucrării. 
Executarea lucrării şi controlul corectitudinii rezultatelor obţinute în lucrare. 

6  

LL4. Oscilatoare de tip RC pe amplificatoare operaţionale cu utilizarea punții 
Winn în reţeaua de reacţie, şi reglare electronică a factorului de transfer: 
Primirea referatului pe lucrarea Nr3; controlul calculelor pentru acasă la lucrarea 
numărul 4, a cunoştinţelor în ce priveşte partea teoretică a lucrării şi a modului 
de executare a lucrării. Executarea lucrării şi controlul corectitudinii rezultatelor 
obţinute în lucrare. 

6 4 

LP1. Eliberarea sarcinii pentru proiectul de an. Indicaţii generale. 2  

 LP2. Concretizarea datelor pentru proiectare cu scopul de a înţelege sensul 
fiecărei noţiuni şi modului de asigurare a valorilor lor impuse. Modul de 
compunere a schemei bloc a amplificatorului proiectat, destinaţia fiecărui nod 
din schema bloc. Cerinţele în ce priveşte etajul final şi prefinal. 

4  
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LP3. Studierea schemelor electrice principiale posibile a etajelor finale şi 
prefinale; alegerea corectă a etajelor numite şi a elementelor amplificatoare, 
reieşind din datele de proiectare. 

Calculul preventiv al puterii utile care trebuie s-o asigure elementul amplificator; 
modul de alegere a elementelor amplificatoare ce asigură puterea cerută. 

4  

LP4. Calculul etajului final, folosind  exemplele de calcul date în îndrumarul de 
proiectare. 

LP.5. Alegerea schemei electrice a etajului prefinal şi calculul ei folosind exemplu 
de calcul dat în îndrumar. 

2 

2 

LP6. Calculul distorsiunilor neliniare şi liniare, alegerea reţelei de reacţie 
negativă şi a gradului de reacţie. 
Recalcularea indicilor calitativi a amplificatorului după introducerea reacţiei 
negative. 

LP.7. Calculul valorii de amplificare preliminară a forţei electromotoare până la 
valoarea destulă ca etajul prefinal să excite etajul final, ca ultimul să asigure în 
sarcina externă impusă puterea cerută, folosind ca circuit amplificator preliminar 
amplificatorul, în care, în calitate de element amplificator, este folosit 
amplificatorul operaţional. 

 

Total lucrări de laborator zi 30 

Total lucrări de laborator F/R  12 

Total  seminare 15 4 
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   9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii principiilor de funcționare ale circuitelor 
electronice. 

 


