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DISPOZITIVE 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 45 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 Dezvoltarea competențelor referitoare la utilizarea dispozitivelor electronice, 
Cunoașterea și înțelegerea conceptelor de bază referătoare la dispozitivele 
electronice; Dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare utilizării dispozitivelor 
electronice în circuite electronice; Dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare 
pentru analiza și proiectarea circuitelor electronice simple cu diverse dispozitive 
electronice. 

Obiectivele specifice 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. 
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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. Elemente din fizica semiconductoarelor. Conducţia electrică în 
semiconductoare. Ecuaţia de electro- neutralitate.  

4 

3 
 

T2. Joncţiunea p-n. Realizarea fizică a joncţiunii, principiul şi ecuaţia de 
funcţionare, tensiunea de deschidere, străpungerea joncţiunii. Procedee fizice la 
polarizarea directă şi indirectă. 

4 

T3. Diode semiconductoare. Caracteristica curent – tensiune. Polarizare. Punctul 
static de funcţionare. Modelarea diodei. Funcţionarea în curent alternativ. 

3 

 
3 
 

T.4. Diode Zener, diode varicap, diode redresoare, diode de frecvenţă înaltă. 3 

T5. Amplificatoare elementare (emitor comun, bază comună, colector comun). 
Amplificarea, rezistenţa de intrare şi ieşire. Circuite echivalente. 

5 

T6. Tranzistoare cu efect de câmp (TEC). TEC cu joncţiune p-n, canal indus şi canal 
intercalat. Parametri de bază. 

3 

T7. Tiristoare. Modelul fizic. Funcţionarea. Circuit echivalent. Parametri. Trasarea 
dreptei de sarcină. Utilizarea în circuite electronice. 

3 

3 
 

T8. Emisia electronică. Tuburi electronice. Triode, tetrode, pentode. Modelul fizic. 
Funcţionarea. Circuite echivalente. Parametri. Trasarea dreptei de sarcină. 
Utilizarea în circuite electronice. Cinescopul. 

6 

T9. Reacţia în amplificatoare, proprietăţi. Topologii de reacţie. Influenţa fiecărui 
tip de reacţie asupra rezistenţei de intrare şi ieşire.  

6 

3 
 

T10. Reacţia pozitivă în amplificatoare. Oscilatoare discrete. Condiţiile de 
amorsare a oscilaţiilor. Condiţia Barkhausen. Scheme practice de oscilatoare RC şi 
LC. Utilizarea oscilatoarelor în telecomunicaţii. 

8 

Total prelegeri: 45 12 
 

 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Diode semiconductoare. 4  

LL.2. Tranzistorul bipolar. 4  

LL3. Ridicarea caracteristicilor curent – tensiune a dispozitivelor electronice prin 
metoda dinamică.  

4 4 

LL.4. Tranzistoare cu efect de câmp. 4  

LL.5. Amplificatoare în cuplaj EC, BC și CC. 4 4 

LL.6. Amplificatoare de putere 4  

LL.7. Reacţia în amplificatoare. 4  

LL.8. Oscilatoare RC şi LC. 2  

LP1. Diode semiconductoare. 1,5 
2 

LP2. Tranzistorul bipolar. 1,5 
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LP3. Proiectarea amplificatoarelor audiofrecvență fără transformator. 6 

LP3. Proiectarea amplificatoarelor audiofrecvență cu transformator. 6 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 12 
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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 dispozitivelor 
electronice 
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