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TELEVIZIUNE 

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 525.3 TELERADIO COMUNICAŢII 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă; 
învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

5 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 5 

 
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 

150-ZI 30 30/15 - 30 45 

150-F/R 12 8/4 - 60 66 

 
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 și limbaje de programare I,II, 
Materiale și componente pasive, Semnale și circuite, Etica profesională și bazele 
comunicării, Grafica asistată de calculator, Limba engleză, Dispozitive 
electronice, Circuite electronice, Electronica digitală în telecomunicații, Linii de 
transmisiune. 

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 

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 

http://www.utm.md/
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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). 

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. 

C6. Rezolvarea problemelor specifice pentru rețele de comunicații de banda larga: 

propagare în diferite medii de transmisiune, circuite și echipamente pentru frecvențe înalte 

(microunde si optice). 

C6.1. Identificarea/ Definirea/ Prezentarea legilor câmpului electromagnetic în 
abordarea problemelor specifice propagării și transmisiei, precum și a circuitelor 
specifice. 
C6.2. Explicarea metodelor specifice de implementare a tehnicilor de comunicații. 
C.6.3.Rezolvarea de probleme practice utilizând metode de proiectare a circuitelor de 
microunde, planificare, acoperire, selecție și amplasarea echipamentelor de emisie-
recepție. 
C.6.4.Utilizarea principalilor parametri de calitate și a tehnicilor de măsură specifice 
mediilor de 
propagare și transmisie.  

C.6.5.Elaborarea de proiecte de complexitate mică/medie privind echipamentele de 
emisie/recepție. 
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Competenţe 
transversale 

Concomitent disciplina contribuie la dezvoltarea competențelor transversale: comunicare 
verbală și scrisă, rezolvarea problemelor, prelucrarea rezultatelor și efectuarea concluziei, 
luarea rezoluției, lucrul în echipă, autonomia învățării, înțelegerea responsabilității față de 
semeni și mediu, înțelegerea necesității unui standard etic ridicat în practica inginerească. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Dezvoltarea de competențe profesionale de aplicarea a noţiunilor din domeniul televiziunii 
şi la proiectarea sistemelor TV; 

Obiectivele 
specifice 

 ▪ cunoaşterea parametrilor de descompunere a imaginii televizate   
 ▪ cunoaşterea metodei şi principiului de formare şi transmiterii imaginii televizate  
 ▪ cunoaşterea formei semnalelor de baliaj  
 ▪ cunoaşterea structurii şi formei semnalului complex de televiziune  
 ▪ analiza spectrului semnalelor de luminanţă şi crominanţă şi intercalarea lor 
 ▪ cunoaşterea structurii şi destinaţiei semnalelor de sincronizare a sistemului de baliaj 
 ▪ cunoaştere metodelor specifice de modulare  
 ▪ cunoaşterea structurii spectrului canalului de televiziune  
 ▪ cunoaşterea metodelor de codare şi decodare a semnalului de crominanţă  
 ▪ analiza modalităţilor de sincronizare a culorilor 
 ▪ capacitatea de a determina defecţiunile receptorului TV 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1: Parametrii de descompunere a imaginii de televiziune. Metode de explorare a 
imaginii de televiziune. Explorarea progresivă şi întreţesută 

2 0,5 

T2: Bazele televiziunii colore. Particularitatile de percepere colora. Triungiul de 
culor.  

2 1 

T3: Televiziunea digitala. Notiuni generale 2 1 

T4: Discretizarea semnalului video. Structurile de discrtetizare a semnalului de 
crominanta 

2 1 

T5: Notiuni de codare MPEG. Compresia Temporala. Grup de imagini Statice.  2 1 

T6: Estimare si compensarea deplasarii a segmentelor de imagine. Prognozarea si 
diferenta intre cadre. Prognozarea biderectionala. Transformata Furier discreta si 
transformare discreta cosinusoidala 

2 1 

T7: Forma digitala a semnalelor audio in sisteme de televiziune digitale. 
Diapazonul dinamic. Banda de frecventa. Categoriile de calitate a semnalului 
audio. Discretizare şi cuantizarea semnalului audio 

2 1 

T8: Interliving si scremblarea fluxului de televiziune 2 1 

T9: Metode de modulatie in sisteme de televiziune digitala. ASK, FSK, PSK, QASK, 
QPSK, OFDM 

2 1 

T10: Principiul de modulare a luminantei si formarii rastrului in LCD  2 1 

T11: Principiul de modulare a luminantei si formarii rastrului in PDP  2 1 

T12: Structra retelelor de televiziune prin cablu  2 0,5 

T13: IPTV Structura retelei, statiei de baza 2 0,5 

T14: Controlul accesului abonatilor la retea de televiziune 4 0,5 
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Total prelegeri: 30 12 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator / seminare 

LL1: Studierea structurii receptorului de televiziune  4 1 

LL2: Studierea modulului radiocanal 4 1 

LL3: Studierea modulului de baliaj  4 1 

LL4: Studierea modulului de crominanţă 4 1 

LL5: Studierea televizorului pe baza de monoşasiu 4 1 

LL6: Studierea structurii decodorului multifuncţional în televizoare 
contemporane 

4 1 

LL7: Analiza structurii reţelii de Televiziunii prin cablu 6 2 

   

S1.  Discretizarea semnalului video. Structurile de discrtetizare a semnalului de 

crominanta 

2 

2 S2. Compresia Temporala. Grup de imagini Statice. 2 

S3. Transformata Furier discreta si transformare discreta cosinusoidala 2 

S4. Discretizare şi cuantizarea semnalului audio 2 

S5. Interliving si scremblarea fluxului de televiziune 2 

2 S6. Metode de modulatie in sisteme de televiziune digitala. ASK, FSK, PSK,  2 

S7. Metode de modulatie in sisteme de televiziune digitala. QASK, QPSK, OFDM 2 

S8. Controlul accesului abonatilor la retea de televiziune 1  

Total lucrări de laborator/lucrări practice: 30/15 8/4 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Evaluare curentă – lucrări de control curente (2 lucrări); 
Evaluări sumative periodice – atestări 2;  
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. 

 

 


