
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2020 - 2021 

 
Anul de studiu 2 / Semestrul 2 

 
 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 

1.3. Departamentul  Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică aplicată 

1.4. Domeniul de studii Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 

1.5. Ciclul de studii Licență 4 ani (8 semestre) 

1.6. Programul de studii/calificarea* 215204 /215225 / 215224 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnici CAD în realizarea modulelor 
electronice 

2.2. Cod disciplină EA2201 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. dr. ing. Alexandru AVRAM 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lect. dr. ing. Alexandru AVRAM 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 2 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 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 1 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

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 (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Discipline de parcurs din semestrele anterioare, ex: 

▪ Grafica asistata de calculator 
▪ Dispozitive electronice 
▪ Măsurari în electronică și telecomunicații 

4.2. de competenţe Competențele oferite de disciplinele enumerate mai sus, ex.: 
▪ Descrierea tehnologiilor de fabricatie a placilor de circuit cu 

cablaj imprimat PCB si clasificarea acestora 
▪ Proiectarea schemelor de circuit si ia layout-ului pentru placile 

de circuit cu cablaj imprimat PCB 
▪ Analiza circuitelor si sistemelor electronice de complexitate 

mică/ medie, în scopul proiectării şi măsurării acestora 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Platforma online – MS Teams / H0.3 Laborator_Nanotehnologii 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Platforma online – MS Teams / H0.3 Laborator_Nanotehnologii 

 



 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor de bază din: proiectare asistata de 
calculator, electronica de putere, sisteme automate 

▪ Proiectarea, folosind principii si metode consacrate a unor subsisteme de complexitate 
redusa, din domeniile electronicii aplicate:  
electronica de  putere, sisteme automate, gestionarea energiei electrice, electronica 
medicală, electronica auto, bunuri de larg consum. 

▪ Definirea elementelor specifice care individualizează dispozitivele şi circuitele 
electronice din domeniile:  
electronica de  putere, sisteme automate, gestionarea energiei electrice, electronica 
medicala, electronica auto, bunuri de larg consum. 

▪ Interpretarea calitativă şi cantitativă a funcţionării circuitelor din domeniile:  
electronica de  putere, sisteme automate, gestionarea energiei electrice, electronica 
medicala, electronica auto, bunuri de larg consum; analiza funcționarii din punct de 
vedere a compatibilității electromagnetice. 

▪ Elaborarea  specificaţiilor tehnice, instalarea şi exploatarea echipamentelor din 
domeniile electronicii aplicate:  
electronica de  putere, sisteme automate, gestionarea energiei electrice, electronica 
medicala, electronica auto, bunuri de larg consum. 

▪ Evaluarea, pe baza criteriilor de calitate tehnica si  de impact asupra mediului a 
echipamentelor din domeniile electronicii aplicate:  
electronica de  putere, sisteme automate, gestionarea energiei electrice, electronica 
medicala, electronica auto, bunuri de larg consum. 

Competenţe transversale Capacitatea de a identifica si proiecta: 
▪ sisteme electronice cu complexitate mica si medie 
▪ dispozitive electronice active si pasive 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Insusirea cunostiintelor de proiectare, exploatare a metodelor de modelare, 
simulare si testare a circuitelor electronice, cu ajutorul calculatorului. 
Dezvoltarea abilitatilor de validare a tehnicilor de modelare si simulare. 

7.2 Obiectivele specifice Competenţe cognitive: 

• insusirea cunostintelor de baza in proiectarea asistata de 
calculator a circuitelor electronice de complexitate medie 

• insusirea cunostintelor de baza in simularea circuitelor electronice 
de complexiatate mica 

• utilizarea algoritmilor tipici in modelarea circuitelor electronice 
standard 

• modelare matematica a elementelor electrice ideale si reale 
 
Competenţe tehnice/profesionale: 

• sa aleaga configuratia minimala, schema electronica sau fisa de 
produs necesara proiectarii unui anumit tip de circuit 

• in baza configuratiei impuse sa poata sa aleaga solutia optima din 
punct de vedere software pentru proiectare si modelare 

• sa creeze scenarii de simulare si modelare pe baza carora sa 
diagnosticheze situatii tip 

• utilizeaza si eventual corecteaza modele matematice pentru 
componente reale 

• dezvoltare de modele, operare cu relatii, reprezentari, dezvoltare, 
proiectare si implementare de interogari, implementare de sisteme 
de securitate specifice; 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. Introducere în packagingul electronic. Prelegere, discutii, animatii 2 ore 

2. Circuite imprimate - Tehnologia de realizare Prelegere, discutii, animatii 2 ore 

3. Bazele lipirii componentelor electronice Prelegere, discutii, animatii 2 ore 

4. Introducere în tehnologiile de echipare a modulelor electronice Prelegere, discutii, animatii 2 ore 

5. Reguli de desenare a schemelor electronice Prelegere, discutii, animatii 2 ore 

6. Tehnologii de realizare a suportului modulului electronic Prelegere, discutii, animatii 2 ore 

7. Procedee de repair şi rework în industria electronică Prelegere, discutii, animatii 2 ore 

 



8.2. Seminar-laborator   

1. Metode CAD de generare a schemelor electronice Aplicatii practice.  2 ore 

2. Realizarea unei echeme electronice de complexitate redusa Aplicatii practice.  2 ore 

3. Realizarea CAD a proiectelor electronice complexe  Aplicatii practice.  2 ore 

4. Scheme electronice ierarhizate Aplicatii practice.  2 ore 

5. Crearea componentelor electronice virtuale Aplicatii practice 2 ore 

6. Realizarea unui dispozitiv electronic cu complexitate mica Aplicatii practice.  2 ore 

7. Tehnici de transfer SCM - PCB Aplicatii practice.  2 ore 

8. Verificarea din punct de vedere electric a schemei Aplicatii practice.  2 ore 

9. Proiectare a structurilor de interconectare PCB Aplicatii practice.  2 ore 

10. Metode CAD specifice proiectarii layout-ului de circuit Aplicatii practice.  2 ore 

11. Procedee de creare a capsulelor THT Aplicatii practice.  2 ore 

12. Procedee de creare a capsulelor SMT Aplicatii practice.  2 ore 

13. Proiectarea stivei de pastille (pad-uri) Aplicatii practice.  2 ore 

14. Recapitulare Finala. Prezentarea unui subiect de examen Aplicatii practice.  2 ore 

Bibliografie 
1. Pitica D. - Proiectare antiperturbativă în sisteme electronice, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2000; 
2. Ţapu, E., - „ Tehnici de desenare-OrCAD”, Editura BREN, Bucureşti, 2005. 
3. Gabriel Chindris, Ana Rusu, Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 

2001. 
4. Herniter M.E., Schematic Capture with Cadence Pspice, Prentice Hall, 2001. 
5. Simularea si modelarea avansata a circuitelor electronice C.C.S.,2002  
6. Proiectare asistata a circuitelor electronice C.C.S.,2000 

 
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 si Star 
Transmision (Daimler) din regiunea noastra 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris/oral 50% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Portofoliu cu problemele 
rezolvate 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
▪ Studentul trebuie sa fie capabil sa inteleaga maniera de realizare a unui cablaj imprimat, sa explice tehnologiile de 

realizare. THT, SMT; 
▪ Proiectarea scemelor de circuit si a layout-ului acestora impreuna cu proiectarea capsulelor si a pad-urilor 

 
 
Data completării    Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
01.10.2021    Lect.dr.ing. Alexandru AVRAM  Lect.dr.ing. Alexandru AVRAM 
           
 
Data avizării în departament       Semnătura directorului de departament 
          Lect.dr.ing. Mihaela ALDEA 
   
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii       Semnătura Decanul Facultăţii 
          Conf.dr.ing. Corina ROTAR 
 


