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SEMNALE, CIRCUITE ȘI SISTEME 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii 

Catedra/departamentul Telecomunicaţii și Sisteme Electronice 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0714.1 Tehnologii ș i sisteme de telecomunicaț ii; 
0714.2 Reț ele ș i software telecomunicaț ii; 
0710.1 Inginerie ș i management în telecomunicaț ii; 

 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

1 (Învățământ cu frecvență); 
2 (Învățământ cu frecvență redusă) 

3 
4 

E 
E, LV  

F - 
fundamentale 

unitate de curs 
obligatorie 

6 
6 

2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învățământ  

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teză  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregгtire 
aplicații 

ZI 180 45 15 30 - 45 45 

FR 180 16 4 8 - 74 78 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ - 

Conform competențelor - 

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
vituală, internet. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile 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. 

 

http://www.utm.md/
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5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
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 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 

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.  

C5.2.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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6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiective Disciplina Semnale, circuite și sisteme are ca scop studiul semnalelor electrice și  
fenomenelor electrice şi magnetice care au loc în circuitele electrice și electronice și însușirea 
metodelor de calcul al circuitelor electrice şi magnetice din sistemele de tele- și radio- comunicații. 

Disciplina este orientată spre formarea abilităților în calculul și dimensionarea circuitelor 
electrice și electronice.  

Disciplina Semnale, circuite și sisteme este adresată în primul rând studenţilor Facultăţii de 
Electronică și Telecomunicații. 

Cursul de Semnale, circuite și sisteme stă la baza multor discipline speciale. Cursul se 
raportează la grupul de discipline obligatorii și poartă un caracter fundamental profund de 
specialitate. 

Obiectivele disciplinei constău în crearea cunoştinţelor şi deprinderilor practice de aplicare a 
metodelor de calcul legate de analiza circuitelor electrice şi magnetice, de analiza regimurilor de 
funcţionare ale echipamentelor electrice și electronice. 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență 

învățământ cu 
frecvență redusă 

Tematica prelegerilor 
LP 1. Introducere 2 1 

LP 2. Circuite electrice de curent continuu 4 2 

LP 3. Circuite electrice de curent alternativ monofazat 8 2 

LP 4. Fenomene de rezonanță 4 2 

LP 5. Circuite electrice de curent alternativ trifazat 4 1  

LP 6. Transformatoare 2 1 

LP 7. Circuite electrice în regim periodic asinusoidal 4 2   

LP 8. Cuadripoli 4 1  

LP 9. Filtre electrice 3 1 

LP 10. Circuite electrice în regim tranzitoriu 6 2  

LP 11. Linii electrice lungi 4 1 

Total prelegeri: 45 16 
 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ cu 
frecvență 

învățământ cu 
frecvență redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 
LL1. Studiul circuitelor electrice de c.c. 4 2 

LL2. Elemente R, L, C în circuite de curent cintinuu şi curent alternativ 4 2 

LL3. Rezonanţa tensiunilor 4  1 

LL4. Rezonanţa curenţilor 4 1 

LL5. Studiul circuitelor electrice de c.a. sinusoidal trifazat 4    

LL6. Filtre electrice LC și RC 4   

LL7. Studiul circuitelor electrice în regim tranzitoriu 6  2 

Total lucrări de laborator: 30 8 

Tematica seminarelor 
T1. Metode de calcul al circuitelor electrice de c.c. 4 1  

T2. Metode de calcul al circuitelor electrice de c.a. sinusoidal monofazat 4 1 

T3. Circuite oscilante acordate 2 1   

T4. Metode de calcul al circuitelor electrice de c.a. sinusoidal trifazat 1   

T5. Filtre electrice LC și RC 2 1  

T6. Studiul regimurilor tranzitorii 2   

Total seminare: 15 4 
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20. Ursea P.C.Electrotehnica aplicată. - Bucureşti :  Editura Tehnică, 1995, - 335 pag. 
21. Potângă A. Bazele teoretice ale electrotehnicii. Programa cursului şi lucrări  de  control. 
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9. Evaluare 

   Evaluare    

   periodică  1 
   Evaluarea 

   periodică  2 
Evaluare  

curentă  
Lucrul  

individual 
Evaluare 

finală  
15% 15% 15% 15% 40% 

Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la ore; 
Obţinerea notei trecătoare de „5” la fiecare din evaluări; 
Demonstrarea în lucrarea de evaluare finală a cunoaşterii materialului predat. 

 


