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MICROPROCESOARE 

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 525.1 Teleradio comunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5 
7 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
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 

180-ZI 45 30/15 30 30 30 

 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile Matematica I, Matematica II, Fizica I, Fizica 
aplicată, Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I,II, Materiale şi 
componente pasive, Semnale şi circuite, Etica profesională şi bazele comunicării, 
Grafica asistată de calculator, Limba engleză, Dispozitive electronice, Circuite 
electronice, Electronica digitală în telecomunicații 

Conform 
competenţelor 

Să cunoască: calculul integral și diferențial; legile de bază ale fizicii; legile 
electrotehnicii; limbaje de programare; principiile de funcționare al dispozitivelor 
electronice, microcircuitele integrate digitale. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator, tablă interactivă. 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 susținere a lucrării de laborator – o lună după finalizarea acesteia, cu 
excepția sfârșitului semestrului . Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se 
depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
 
 
 
 
 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

 
 
 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Cunoaşterea arhitecturi şi principiilor de funcţionare a unui dispozitiv de calcul şi a 
părţilor lui componente; 

 Cunoaşterea arhitecturii, funcţiilor blocurilor şi a modului de funcţionare a 
procesorului, unităţii de memorie, unităţii de intrare – ieşire a dispozitivului de calcul; 

 Cunoaşterea principiilor programării în limbaj de asamblare, cunoaşterea setului de 
instrucţiuni, elaborarea programelor; 

 Cunoaşterea principiilor de arhitectură şi funcţionare ale microcontrolerelor, ale 
tipurilor de microcontrolere contemporane şi utilizării lor în aparataj; 

 Cunoaşterea tipurilor şi principiilor de funcţionare ale dispozitivelor externe ale tehnici 
de calcul; 

 Cunoaşterea principiilor de utilizare ale microprocesoarelor în aparatajul de 
telecomunicaţii contemporan; 

 Capacitatea de  a proiecta un sistem pe bază de microprocesor pînă la etapa de 
implementare practică, de a utiliza microprocesoare şi sisteme pe baza lor în 
dispozitive radioelectronice şi de telecomunicaţii. 

 

Competenţe 
transversale 

 Identificarea unor obiective specifice de realizat, a resurselor disponibile, a 
condițiilor de implementare și a etapelor, termenilor, timpurilor și riscurilor 
aferente realizării dispozitivelor de calcul; 

 Utilizarea eficientă a surselor informaționale li a resurselor de comunicare și 
formare profesională asistată de calculator (Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri și seminarii online etc.) atât în limba română, 
cât și într-o limbă de circulație internațională. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul proiectării, aplicării și testării 
dispozitivelor de calcul. 

Obiectivele 
specifice 

- Formarea cunoștințelor teoretice privind proiectarea și simularea asistată de 
calculator a sistemelor cu microprocesoare cu destinație specializată cu utilizarea 
programelor de simulare avansată (MathCad, MULTISIM, SPICE, etc.); 

- Obținerea  deprinderilor și abilităților necesare pentru exploatarea și testarea 
performanțelor dispozitivelor de calcul cu microprocesoare și microcontrolere 
specializate. 
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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. Arhitectura şi principiile de funcţionare ale unui dispozitiv de calcul. 

Arhitectura DC. Funcţiile unităţilor DC.  

2 

4 

T2. Regimurile de lucru ale DC. 2 

T3. Arhitectura procesorului. Funcţiile blocurilor. Tipuri de unităţi centrale (CPU). 

Funcţionarea procesorului.  

2 

T4. Unitatea de comandă (CU) a CPU. Funcţiile CU. Două tipuri de CU: CU cu logică 

cablată şi CU cu microprogramare. Arhitectura şi principiile de funcţionare. 

2 

T5.. Unitatea aritmetico – logică (ALU) a CPU. Funcţiile, arhitectura şi principiile de 

funcţionare a ALU. 

2 

T6. Microcircuite de memorie semiconductoare (MMS). Noţiuni generale. 

Clasificarea MS. Caracteristici tehnice. 

2 

4 

 

T7. Structura şi utilizarea MMS cu adrese. Tipuri de MMS: structuri 1D, 2D, 3D. 

Structura internă, funcţionarea. Avantaje şi dezavantaje. Utilizări. 

2 

T8. MMS RAM statice şi dinamice. Principiul de memorizare a informaţiei, 

structura internă şi funcţionarea RAM statică. Principiul de memorizare a 

informaţiei, structura internă şi funcţionarea RAM dinamică. Avantaje şi 

dezavantaje. Utilizări. 

2 

T9. MMS ROM. Tipuri de memorie ROM. Memoria PROM, EPROM. Memoria FLASH. 2 

T10. Organizarea memoriei în sistemele de calcul. 2 

T11. Particularităţile MP monocip. Caracteristici tehnice. Generaţii de MP. Familii 

de MP monocip. 

2 

6 

T12. Microprocesoare de 8 biţi. I8080, Z80 şi I8085. Funcţiile blocurilor. Semnalele 

unităţii de comandă. Executarea instrucţiunilor în MP. 

2 

T13. Programarea MP I8080. Noţiune de programare în limbaj de asamblare. 

Elemente ale programării: modelul programistic al MP, macroinstrucţiunea, 

psedoinstrucţiunea, subrutina, structura programului. 

2 

T14. Setul de instrucţiuni al MP I8080. Elaborarea şi executarea programului. 2 

T15. Microprocesoare de 16 biţi. I8086, I80186 şi I80286 2 
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T16. Microprocesoare de 32 biţi. I80386, I80486, Pentium. 2 

T17. Procesoarele de generaţia VI, VII 2 

T18. Sistemele de calcul mutiprocesorale. 2 

T19. Microcontrolere. Noţiuni generale. Arhitectura şi funcţionarea unui 

microcontroler. Utilizarea microcontrolerelor. 

2 

T20. Magistrale și standarde de magistrale. Interfețe de intrare-ieșire. Metode de 

transfer de date. 

2 

2 
T21. Unităţi de intrare-ieşire tipice: tastaturi, imprimante, monitoare, scanere, 

dispozitive de memorie externă, modeme. 

2 

T22. Utilizarea MP pentru dirijarea staţiilor telefonice şi a sistemelor 

optoelectronice 
      3 

Total prelegeri: 45 16 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator (LL) / lucrărilor practice (LP) 
LL1. Unitatea Aritmetico-logică 4 4 

LL2. Structura procesoarelor familiei Intel. 4  

LL3. Structura unui calculator personal 4 4 

LL4. Sistemul de întreruperi 4  

LL5. Tehnici avansate de creștere a performantelor unui procesor 4  

LL6. Transferul de date serial 4  

LL7. Magistrale si standarde de magistrala 6  

   
LP1. Sisteme de numeraţie. Metode de treceri dintr-un sistem în altul. 2  

2 LP2. Codificarea informației în sistemele de calcul. Coduri directe, inverse și 
complimentare. 

2 

LP3. Efectuarea operațiilor aritmetice în sistemele de calcul. 2 
LP4. Module de memorie RAM. 2 
LP5. Limbajul de asamblare. Setul de instrucţiuni. Principiile de programare în limbajul 

de asamblare. 
2 2 

LP6. Programarea în limbajul de asamblare. 2 
LP7. Magistrale și Interfețe de intrare-ieșire. 3 

Total lucrări de laborator/lucrări practice: 30/15 8/4 
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ALBASTRA, 2003. 

2. L.Toma. Sisteme de prelucrare numerică cu microcontrolere, microprocesoare 
şi procesoare numerice de semnal. Timişoara, Ed. de Vest, 2002. 
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Москва, 2012. 

4. Справочник по МП и МП комплектaм. Под ред. Шахнова. – М., 1985.  
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 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 condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 

 


