
ANEXA 1 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Anul universitar 2020-21 
 

Anul de studiu III / Semestrul II 
 
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 
1.2. Facultatea  de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 
1.3. Departamentul  Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică 
1.4. Domeniul de studii Ing. electronica, Telecomunicati si Tehnologii informationale 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/ calificarea* Electronică aplicată/ 215204; 252225; 215224 
 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Proiect de software pentru electronică 2.2. Cod disciplină EA3206 
2.3. Titularul activităţii de curs  

2.4. Titularul activităţii de seminar Asist. univ. drd. ing. PETRAȘCU Călin 
2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 
C 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F – 
facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 
3.1. Numar ore pe saptamana 3 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/laborator 3 
3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

42  din care: 3.5. curs  - 3.6. seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, , bibliografie şi notiţe - 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii  21 
Tutoriat - 
Examinări 2 
Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 33 
3.9 Total ore pe semestru 75 
3.10 Numărul de credite 3  
 
4. Precondiţii  
4.1. de curriculum Discipline de parcurs din semestrele anterioare, ex: 

1. Componente si Circuite Pasive 
2. Circuite Electronice Fundamentale 
3. Semnale si Sisteme 
4. Circuite integrate Analogice 
5.  Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 

4.2. de competenţe Competentele oferite de disciplinele  enumerate mai sus, ex.: 
C1.1 Descrierea funcţionării dispozitivelor şi circuitelor electronice şi a metodelor 
fundamentale de măsurare a mărimilor electrice 
C1.2 Analiza circuitelor si sistemelor electronice de complexitate mică/ medie, în 
scopul proiectării şi măsurării acestora 
C1.3 Diagnosticarea/depanarea unor circuite, echipamente si sisteme electronice 

 
5. Condiţii  
5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului  Laboratorul Proiecte/ standuri cu PC si Instrumente de masura 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C4.Proiectarea si utilizarea unor aplicaţii hardware si software  de  complexitate redusă 

specifice electronicii aplicate, 
C4.1 Definirea conceptelor, principiilor şi metodelor folosite în domeniile: programarea calculatoarelor, 
limbaje de nivel înalt și specifice, tehnici CAD de realizare a modulelor electronice, microcontrolere, 
arhitectura sistemelor de calcul, sisteme electronice programabile, grafică, arhitecturi hardware 
reconfigurabile 



C4.2 Explicarea şi interpretarea cerinţelor specifice structurilor hardware si software din domeniile: 
programarea calculatoarelor, limbaje de nivel inalt și specifice, tehnici CAD de realizare a modulelor 
electronice, microcontrolere, arhitectura sistemelor de calcul, sisteme electronice programabile, grafică, 
arhitecturi hardware reconfigurabile 
C4.3 Identificarea şi optimizarea soluţiilor hardware si software ale problemelor legate de: electronica 
industrială, medicală, electronica auto,  automatizări, robotică, producţia bunurilor de larg consum. 
C4.4 Utilizarea criteriilor de performanţă adecvate pentru evaluarea, inclusiv prin simulare, a hardware-
ului şi software-ului unor sisteme dedicate sau a unor activităţi de servicii în care se folosesc 
microcontrolere sau sisteme de calcul de complexitate redusă sau medie 
C4.5 Proiectarea de echipamente dedicate din domeniile electronicii aplicate, care folosesc : 
microcontrollere, circuite programabile  sau sisteme de calcul cu arhitectură simplă, inclusiv a 
programelor aferente. 

Competenţe transversale  

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al disciplinei Insusirea cunostiintelor de proiectare, a metodelor de simulare si testare a functionalitatii 
software cu ajutorul calculatorului si realizarea practică a unui proiect.  

7.2 Obiectivele specifice 

Competenţe cognitive:  
insusirea cunostintelor de baza in proiectarea de software incorporat  
insusirea cunostintelor de baza in simularea functionarii modulelor 
Competenţe tehnice/profesionale:  
sa aleaga configuratia minimala necesara realizarii  unui anumit tip de circuit 
in baza configuratiei impuse sa poata sa aleaga solutia optima din punct de vedere 
Hardware / software pentru implementarea proiectului 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

P1.  Principii de realizare si piata aferenta softului in electronica Indicatii si exemplificari 
3h 

P2. Limbaje utilizate ptr. software incorporat – embedded 
(asamblare, C, C++, Python) Indicatii si exemplificari 

3h 

P3. Medii de programare (Atmel Studio, Arduino IDE) Indicatii si executia unui  Model 
demonstrativ  

3h 

P4. Medii de programare (Visual Studio, Qt) Indicatii si executia unui  Model 
demonstrativ  

3h 

P5. Simulatoare, utilizare (PICSimLab) Indicatii si exemplificari  
3h 

P6. Definirea temei de proiectare Indicatii si exemplificari 
3h 

P7. Etape in realizarea proiectului  Discutii, indicatii si simulari  
3h 

P8. Etape in realizarea proiectului  Discutii, indicatii si simulari  
3h 

P9. Etape in realizarea proiectului  Discutii, indicatii si simulari  
3h 

P10. Etape in realizarea proiectului  Discutii, indicatii si simulari  
3h 

P11. Finalizare proiect, documentație aferenta Indicatii  
3h 

P12. Finalizare proiect, documentație aferenta Indicatii  
3h 



P13. Sustinerea proiectelor  

3h 

P14. Sustinerea proiectelor  

3h 

a. Bibliografie 
1. Lucia Dumitriu, Mihai Iordache - "Simularea numerica a circuitelor analogice cu programul Pspice", MatrixROM 2006 
2. *** - www.semikron.com***, *** www.lem.com***,  ***www.irf.com***, *** www.ixys.com***, ***www.arduino.cc*** 
3. http://www.linear.com/solutions/LTspice  
4. Tobin P., PSpice for Analog Communications Engineering, Ed. Morgan & Claypool, 2007.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
-La intocmirea curriculei s-au consultat reprezentanti ai companiilor / posibili angajatori Bosch, Siemens, Continental etc cat si 
parerea ARIES (Asociatia romana de ind. electronica si soft) 
- pentru promovare studentii au obligatia de a prezenta la final o documentatie minimala aferenta si rezultatele de la testele 
efectuate/simulate 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar/laborator Rezolvarea corectă şi 
completă a temelor enuntate 
Placa cu montaj functional 

- Verificare pe parcurs (50%) 
si nota la final (50%) 
 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Nota minima de promovare este 5, rezultata matematic cu pondere 1/2 din probele de progres al proiectului si 1/2 din documentatia 
finala de proiect, cu luarea in considerare a numarului de prezente/ absente la sedintele din timpul semestrului. 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
         Asist. Drd. Petrașcu Călin   
 
 
Data avizării în departament      Semnătura directorului de departament 
 
                       ………………………………. 
 

http://www.semikron.com/
http://www.lem.com/
http://www.ixys.com/
http://www.linear.com/solutions/LTspice

