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MATEMATICI SPECIALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0714.1 TEHNOLOGII ŞI SISTEME DE TELECOMUNICAŢII  

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă; 
învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

3 
 

3 
E 

f – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie  
3 

 
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 

90-ZI 30 15 - 30 15 

90-FR 8 8 - 37 37 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile de matematică liceală (Algebra, Geometria, 
Analiza Matematică, Trigonometria, Analiza Combinatorică) Matematica I,II și limbaje 
de programare 

Conform 
competenţelor 

Să cunoască: calculul integral și diferențial; materialele pasive utilizate în electronică; 
legile de bază ale fizicii; legile electrotehnicii; limbaje de programare; principiul de 
funcționare al dispozitivelor electronice. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de: în primul rând - 
cretă, tablă, iar în al doilea - de proiector cu calculator. Expunerea materialului se va 
efectua prin dialogul profesor - student 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. pt. o 
săptămână de întârziere/vor rezolva temele propuse la seminar pentru acasă. 

 
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 
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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 
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. 

C2. Aplicarea metodelor de baza pentru achiziția și prelucrarea semnalelor. 
C2.1. Caracterizarea temporală, spectrală și statistică a semnalelor. 
C2.2. Explicarea și interpretarea metodelor de achiziție și prelucrare a 
semnalelor. 
C.2.3.Utilizarea mediilor de simulare pentru analiza și prelucrarea semnalelor. 
C.2.4.Utilizarea de metode și instrumente specifice pentru analiza semnalelor. 
C.2.5.Proiectarea de blocuri funcționale elementare de prelucrare digitală a semnalelor 
cu implementare hardware și software.     

C3. Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor de bază privitoare la arhitectura 

sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje și tehnici de programare.  

C3.1. Descrierea funcționarii unui sistem de calcul, a principiilor de baza ale arhitecturii 
microprocesoarelor și microcontrolerelor de uz general, a principiilor generale ale 
progrămării structurate 
C3.2. Utilizarea unor limbaje de programare de uz general și specifice aplicațiilor cu 
microprocesoare și microcontrolere; explicarea funcțio-nării unor sisteme de control 
automat care folosesc aceste arhitecturi și interpretarea rezultatelor experimentale. 
C.3.3.Rezolvarea problemelor practice concrete care includ elemente de structuri de 
date și algoritmi, programare și utilizare de microprocesoare sau microcontrolere. 
C.3.4.Elaborarea de programe într-un limbaj de programare general și/sau specific, 
pornind de la specifi-carea cerințelor și până la execuție, depanare și interpretarea 
rezultatelor în corelație cu procesorul utilizat. 
C.3.5.Realizarea de proiecte care implică componente hardware (pro-cesoare) si 
software (programare). 

 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Însuşirea noţiunilor de bază din matematica discretă, teoria probabilităţilor şi teoria 
informaţiei. 

Obiectivele 
specifice 

 Să înţeleagă şi să descrie algoritmii pe grafuri cu întocmirea programelor de calcul. 

  Să posede utilizarea practică a sistemului de programe Mathematica.  

 Să creeze un model matematic adecvat fenomenului studiat  pentru ai putea  
evidenţia proprietăţile. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Sisteme algebrice. Corespondenţe şi funcţii. Relaţii şi proprietăţile. Algebra 
relaţiilor.   

1 0,5 

T2. Grafuri. Metode de păstrare a grafurilor. Algoritmi pe grafuri (Matricea 
Drumurilor;.Componente Tare Conexe; Drumuri Hamilton; Drum minim (Ford, 

9 3 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

Bellman-Calaba)). Reţele de transport.  

T3. Elemente de Logică Matematică. Transformări echivalente şi decompoziţia 
funcţiilor booleene. Forme canonice(disjunctivă şi conjunctivă). Diagramele 
temporale şi Karnough. Circuite logice. Sisteme complete de funcţii booleene. 
Minimizarea funcţiilor booleene (Quine, Quine-McKlaski, Karnough). Logica 
enunţurilor. Logica de ordinul unu.   

7 2 

T4. Modele algoritmice. Precizarea notiunii de algoritm. Maşina Turing. 4 0,5 

 T5. Analiza combinatorie. Calculul probabilităţilor. Algebra probabilităţilor. 
Formulele probabilităţii totale şi Bayes. Probe repetate.   

4 0,5 

T6. Variabile aleatoare de tip discret şi continuu. Proprietăţile  acestora. 
Repartiţii clasice discrete şi continui  

3 0,5 

T7. Sisteme de variabile aleatoare si caracteristicele lor  1 0,5 

T8. Elemente de Teoria Informaţiei. Entropia şi proprietăţile ei   1 0,5 

Total prelegeri: 30 8 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica Lucrărilor De Laborator  / Seminare 

S1. Matricea drumurilor şi componente tere conexe. Drumuri Hamilton. 2 1 

S2. Drumul  minim (algoritmul Ford). 2 1 

S3. Drumul  minim (algoritmul Bellman-Calaba). 2 1 

S4. Reţele de transport (algoritmul Ford - Fulkersson). 2 1 

S5. Logica Matematică. Transformări echivalente şi decompoziţia funcţiilor 
booleene. Forme canonice(disjunctivă şi conjunctivă). 

2 1 

S6. Minimizarea funcţiilor booleene (Metoda Quine). 2 1 

S7. Minimizarea funcţiilor booleene (Metodele Quine-McKlaski, Karnough) 3 2 

Total lucrări de laborator/lucrări practice: 15 8 

 
8. Referinţe bibliografice 
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2.  Новиков Ф.А., Дискретная математика для программистов. Санкт-Петербург:, 
2001. – 320 стр.  

3. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Высшая 
школа, 2007  

4. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике. М. Высшая школа, 2007 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanță 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre 

atestări şi lucrări de laborator; Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului teoretic 
si practic.Obținerea notei minime de “5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii conținutului cursului și a aplicării cunoștințelor 
teoretice la rezolvarea exercițiilor practice. 

 

 


