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Domeniul: Semnale şi sisteme Analiza şi sinteza semnalelor periodice. Analiza şi sinteza semnalelor 
neperiodice. Reprezentarea sistemelor în domeniile „s”, „t” şi „ω”. Reprezentarea sistemelor simple în 
domeniile timp şi frecvenţă. Proiectarea primară a filtrelor. Descrierea semnalelor aleatoare. Momente 
statistice şi temporale. Staţionaritate. Proprietăţile funcţiei de autocorelaţie. Proprietăţile funcţiei de 
intercorelaţie. Densitatea spectrală de putere a semnalelor aleatoare (semnificaţie şi proprietăţi). 
Semnale discrete în timp. Structuri de filtre numerice.  
 
Domeniul: Circuite electronice fundamentale Proprietăţile circuitelor cu reacţie negativă. Circuite 
oscilatoare. Circuite stabilizatoare de tensiune. Circuite liniare şi neliniare cu AO. Circuite PLL. 
Convertoare analog-numerice şi numeric-analogice. 
 
Domeniul: Circuite numerice Familii logice. Funcţii binare, moduri de reprezentare şi minimizare. 
Circuite combinaţionale. Circuite bistabile. Circuite secvenţiale sincrone, registre, numărătoare. 
Structuri programabile, ROM, RAM, PLD, FPGA.  
 
Domeniul: Electronică de putere, maşini şi acţionări electrice. Tipuri de convertoare de putere, 
caracteristica de comandă, tipuri de convertoare cu comutaţie autonomă, convertoare cc-cc, structura 
unui sistem de acţionare cu viteză variabilă.  
 
Domeniul: Electronică industrială Traductoare de mărimi electrice, circuite specifice traductoarelor, 
izolarea galvanică, stabilizatoare în comutaţie – circuite tipice şi caracterizare, proprietăţile sistemelor 
automate, structura unui sistem de reglare automată a turaţiei, realizarea numerică a algoritmilor de 
reglare. 
 
Domeniul: Tehnică numerică Structura unui sistem de dimensiuni mici, cu microcontroler, resursele 
microcontrolerului, programare într-un limbaj de nivel înalt, programare în asamblare, structura 
calculatorului. 
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