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RADIO ȘI TELEVIZIUNE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii 

Catedra/departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0714.1 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

3 (Învățământ cu frecvență); 
3 (Învățământ cu frecvență redusă) 

6 
6 

E  
S - de 

specializare 

unitate de curs 
opțională 

5 
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 150 45 0 30 - 45 30 

FR 180 12 2 12 - 78 76 

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 

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 specificarea cerințelor și până la execuție, depanare și interpretarea 
rezultatelor în corelație cu procesorul utilizat. 
C.3.5. Realizarea de proiecte care implică componente hardware (procesoare) si software 
(programare). 

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. 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiective Disciplina Radio și televiziune are ca scop studiul emițătoarelor și recepttoarelor 
radio și TV, folosite în comunicațiile radio și televiziune. 

Disciplina este orientată spre formarea abilităților în aplicarea practică, 
proiectarea şi exploatarea sistemelor de emisie și recepție radio și televiziune.  

Disciplina Radio și televiziune este adresată în primul rând studenţilor Facultăţii 
de Electronică și Telecomunicații, dar poate fi utilă şi altor studenţi şi doctoranzi care 
se ocupă cu probleme de transmisiune a semnalelor prin unde radio. 

Cursul de Radio și televiziune stă la baza multor discipline speciale. Cursul se 
raportează la grupul de discipline opţionale și poartă un caracter fundamental 
profund de specialitate. 
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7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Introducere 1 1 

T2. Sisteme de emisie 2 1 

T3.Generatoare cu excitație externă 3 1 

T4. Multiplicatoare de radiofrecvență 2   

T5. Oscilatoare pilot în emiţătoarele radio-TV 4 1  

T6. Semnale modulate 2 1 

T7.Emițătoare cu modulație cu bandă laterală unică 2    

T8. Emițătoare cu modulație în frecvență și fază 2   

T9. Sisteme de recepție  radio 2 1 

T10. Circuitele de intrare ale receptoarelor radio 2   

T11. Amplificatoare de radio frecvență 2 1 

T.12. Convertoare de frecvenţă 2  

T.13. Amplificatoare de frecvență intermediară 2  

T.14. Detectoare a semnalelor AM şi FM 3 1 

T.15. Reglaj în receptoarele radio 1  

T.16. Acordul automat al frecvenţei 1  

T.17. Bazele fizice ale televiziunii 2 1 

T.18. Echipamentul de formare a semnalului TV 3 1 

T.19. Obținerea unei imagini color 4 1 

T.20. Reproducerea imaginii TV 3 1 

Total prelegeri: 45 12 
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Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență 

învățământ cu 
frecvență redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 
LL1. Generatoare cu excitaţie externă. Ridicarea parametrilor de bază 4 2 

LL2. Multiplicatoare de radiofrecvenţa 4 2 

LL3. Oscilatoare pilot în radio emiţătoare şi radioreceptoare 4  2 

LL4. Generatorul cu excitaţie externă în regim de modulare 4 2 

LL5.  Circuite de intrare în radioreceptoare 4 2  

LL6. Amplificatoare radiofrecvenţă de putere cu un tact 4   

LL7. Amplificatoare radiofrecvenţă de putere cu tact dublu (circuit cascod) 2   

LL8. Structura receptorului TV 4 2 

Total lucrări de laborator: 30 12 

Tematica seminarelor 
T1. Structura emiţătoarelor şi receptoarelor radio.  

Benzile de frecvențe practicate în radiocomunicații 
 0,25  

T2. Circuite oscilante acordate  0,25 

T3. Parametrii GEE. Calculul parametrilor pentru diferite regimuri de 
funcţionare a GEE. Metode de sumare a puterii GEE 

 0,25    

T4. Multiplicatoare de frecvenţă  0,25   

T5. Filtre electrice LC și RC  0,25 

T6. Oscilatoare pilot. Analiza schemelor de tip RLC  0,25   

T7. Analiza metodelor de manipulare în receptoarele radio  0,25   

T8. Analiza schemelor CI. Calculul parametrilor CI  0,25 

Total seminare:  2 
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9. Evaluare 

Evaluarea curentă  – susț inerea lucră rilor de laborator. 

Evaluă ri sumative periodice – 2 atestă ri. 

Evaluare finală  – examen. 
          Periodică  

Curentă  Studiu individual 
Media 

trunchiată 
Examen 

EP 1 EP 2 

15% 15% 15% 15% 60% 40% 

Standard minim de performanţ ă : Prezenţ a ş i activitatea la prelegeri, lecţ ii practice ş i lucră ri de laborator; 

Obţ inerea notei minime de „5” la ambele atestă ri ce ţ in seama de activită ţ ile studentului la prelegeri, lecţ ii 

practice ş i lucră ri de laborator; 

Obţ inerea notei minime de „5” la proiectul de an. 

Obţ inerea notei minime de „5” la examenul final. 

 

 


