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OPTOELECTRONICA 

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  45 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Studiul dispozitivelor active, Bazele elaborării dispozitivelor 
semiconductoare 

Conform competenţelor Studiul elaborării dispozitivelor active pe bază de semiconductori 

 
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 

http://www.utm.md/
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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. 

  
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea metodelor de elaborare și funcționare a dispozitivelor active pe bază de 
semiconductori. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie principiul de funcționare al dispozitivelor active utilizate în 
sistemele de comunicații optice. 
Să înțeleagă principiile tehnologiei planare de fabricare dispozitivelor. 
Să determine corect gabaritele dispozitivelor conform parametrilor. 
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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. Introducere. Evoluţia sistemelor optoelectronice. Dezvoltarea dispozitivelor micro-
optoelectronice pe bază de semiconductor. 

2 
1 
 T2. Fotorezistori. Purtători de sarcină majoritari şi minoritari în semiconductori. Timpul 

de viaţa. Viteza de generare a purtătorilor de sarcină. Tranziţii electronice. 
2 

T3. Construcţia fotorezistorilor. Principiul de funcţionare. Conductibilitatea, pragul roşu, 
eficienţa fotorezistorilor. Viteza de generare a purtătorilor de sarcină în 
fotorezistori. Caracteristicile fotorezistorilor. Dependenţa sensibilităţii de frecvenţa 
semnalului. 

2 

 
1 
 

T4. Joncţiunea p-n. Formarea joncţiunii p-n. Stratul de sarcină spaţială. Diagrama 
energetică la echilibru şi polarizare a joncţiunii p-n. Caracteristicile volt-amper şi 
watt-amper a joncţiunii p-n. 

2 

T5. Homo- şi heterojncţiuni. Noţiuni generale. Parametrii de bază. Construcţia 
diagramelor energetice a homo- şi heterojoncţiunilor. Particularităţi. 

2 

T6. Fotodioda p-i-n. Construcţia. Diagrama energetică. Formarea curentului. Principiul de 
funcţionare. Eficienţa cuantică. Rapiditatea fotodiodei p-i-n. 

2 

T7. Fotodioda Schottky. Construcţia. Diagrama energetică. Formarea curentului. 
Principiul de funcţionare. Eficienţa cuantică externă. Regimurile de funcţionare. 
Distribuţia spectrală. 

2 

1 
 T8. Senzor de radiaţie UV. Construcţia. Formarea curentului. Principiul de funcţionare. 

Distribuţia sensibilităţii spectrale. Senzori de UV cu barieră superficială dublă. 
Diagrama energetică. 

2 

T9. Senzor de radiaţie UV diferenţiali. Construcţia. Formarea curentului. Principiul de 
funcţionare. Distribuţia sensibilităţii spectrale. 

2 
1 
 T10. Baterii solare celule solare. Construcţia. Formarea curentului. Principiul de 

funcţionare. Diagrama energetică. Sensibilitatea spectrală. Noţiune de FillFactor. 
3 

T11. Surse de lumină. Categoriile surselor de radiaţie. Caracteristicile de bază. Surse de 
lumină coerente şi necoerente. 

2 

1 
 

T12. Diode luminescente pe baza joncţiunii p-n. Construcţia. Diagrama energetică. 
Generarea radiaţiei spontane. Principiul de funcţionare. Eficienţa cuantică externă. 
Parametrii de bază. Construcţii îmbunătăţite. 

2 

T13. Surse de lumină coerentă. Generarea radiaţiei coerente. Diagrama energetică. 
Condiţiile de generare a radiaţiei coerente. 

2 

1 
T14. Generatoare cuantice – LASER. Timpul de viaţa al purtătorilor de sarcină. 

Clasificarea surselor de radiaţie coerentă. 
2 

T15. Rezonatorul Fabry-Perot. Generarea modelor în rezonator. Polarizarea luminii. 
Moduri de polarizare a luminii coerente. 

2 

1 
 

T16. Laseri pe bază de corp solid. Structura. Caracteristicile de bază. Regimurile de 
funcţionare a laserilor pe corp solid. 

2 

T17. Comutatoare de calitate. Tipuri de comutatoare de calitate. Principiul de 
funcţionare. Modularea semnalului luminos. 

2 

T18. Laseri pe bază de gaze. Construcţia. Caracteristicile de bază. Parametrii de bază a 
laserilor pe bază de gaze. Diagrama energetică. 

2 

T19. Laseri pe semiconductori. Construcţia. Spectrul de emisie. Caracteristicile şi 
parametrii de bază. 

2 

1 
T20. Laseri pe semiconductori. Reglarea cu numărul de mode longitudinale şi 

transversale. Caracteristicile radiaţiei emise de către dioda laser. 
2 
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T21. Tehnologii de fabricare a dispozitivelor micro-optoelectronice. Epitaxia. Oxidarea. 
Difuzia.  

4 

Total prelegeri: 45 8 
 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 
LL1. Studiul caracteristicilor volt-amper ale fotodiodei în 2 regimuri (fotovoltaic, 

fotodiodă) 
6 3 

LL2. Studiul caracteristicilor spectrale ale emiţătorilor optice coerente şi necoerente. 12 3 

LL3. Studiul caracteristicilor volt-amper şi watt-amper ale diodei luminescente şi diodei 
laser. 

6 3 

LL4. Studiul proceselor de epitaxie, difuzie, oxidare, depunere în vid pentru 
confecţionarea dispozitivelor optoelectronice pe baza structurilor semiconductoare. 

6 3 

LP1. Fotorezistori. Construcţii moderne. Aplicaţii ale fotorezistorilor în dispozitive 

modernizate. Inovaţii. 
3 

2 
LP2. Aplicaţii ale fotoreceptorilor în dispozitive modernizate. Inovaţii. 3 

LP3. Construcţii modernizate ale senzorilor de UV. 3 

LP4. Aplicaţii ale celulelor solare în dispozitive modernizate. 3 
2 LP5. Aplicaţii ale laserilor în dispozitive modernizate. 3 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 16 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Victor Lucian. Energia solară: Ghid de captare şi conversie a energiei solare pentru utilizare. 
Bucureşti: Editura universitară, 2014. 

2. Traian Ivanovici. Sisteme de achiziţie utilizate în domeniul surselor fotovoltaice. Targoviste: 
Bibliotheca, 2013. 

3. Mohamed Amjahdi, Jean Lemale. Energia solara termica şi fotovoltaică. Bucureşti : Matrix Rom, 
2012. 

4. Paul Schiopu, Neculai Grosu. Măsurători optoelectronice / îndrumar. Bucureşti: Matrix Rom, 
2011. 

5. Paul Schiopu, Carmen Schiopu. Dispozitive piezoelectrice. Bucuresti: Matrix Rom, 2011. 
6. Dan Cojoc, Andrei Dragulinescu.  Optica tehnică. Bucureşti : Matrix Rom , 2009. 
7. А. М. Желтиков. Микроструктурированные световоды в оптических технологиях. 

Москва: Физматлит, 2009. 
8. Teodor Petrescu. Fibre optice pentru telecomunicaţii. Bucureşti: Editura AGIR, 2006. 
9. Petrescu, Teodor. Fibre optice pentru telecomunicaţii. - Bucureşti: Ed. AGIR, 2006. - 182 p.CZU 

681.7 / P 57  
 

 

 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 
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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 principiilor de funcționare ale dispozitivelor 
optoelectronice. 

 

 


