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Tematica Probei 1 – Verificarea cunoştinţelor generale şi de specialitate –  
din cadrul  examenului de diplomă pentru programul de studii „Electronică Aplicată” 
Anul universitar 2018-2019 (sesiunile iulie 2019, septembrie 2019 și februarie 2020) 

 
Semnale şi sisteme. Componente și dispozitive electronice Analiza şi sinteza semnalelor. Reprezentarea 
sistemelor simple în domeniile timp şi frecvenţă. Discretizarea semnalelor și sistemelor. Eșantionare și 
cuantizare. Semnale în timp discret. Componente electronice pasive. Dioda semiconductoare. Tranzistoare 
bipolare şi unipolare. Dispozitive optoelectronice (regimuri statice și dinamice, circuite de polarizare, aplicații 
de bază). 
 
Circuite electronice fundamentale Amplificatoare (parametri, caracteristici, exemple). Circuite cu reacţie 
negativă. Amplificatoare operaționale. Circuite liniare şi neliniare cu amplificatoare operaționale. 
Oscilatoare. Surse de alimentare liniare. Senzori şi traductoare (clasificare, principii de funcţionare, 
exemple). 
 
Sisteme numerice Circuite logice combinaţionale și secvențiale (simbol, funcţionare, tabel de adevăr, 
minimizare). Structuri programabile (ROM, RAM, PLD, FPGA). Microprocesoare (structura, reprezentarea 
informaţiilor). Microcontrolere şi DSP-uri (structură, arhitectură, programare).  
 
Sisteme electronice complexe Sisteme de achiziție a datelor (structura, amplificatoare de instrumentatie, 
filtre, convertoare). Circuite electronice industriale (stabilizatoare de tensiune, convertoare, invertoare. 
circuite PLL). Sisteme de transmisiune a informatiei (codorul sursei, codorul de canal, canale numerice de 
transmisiune). Interfeţe pentru comunicaţii de date (modulaţii, coduri de linie, limitări ale canalelor). 
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