F I Ş A D I S C I P L I N E I 1)
1. Date despre program
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Inginerie Mecanică şi Electrică
Automatică, Calculatoare şi Electronică
Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Licenţă
Calculatoare

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii universitare
Ciclul de studii universitare
Programul de studii universitare

2. Date despre disciplină
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

PROIECTARE LOGICA
Titularul activităţilor de curs
Sef lucrari dr. ing. Dragomir Orhei
Titularul activităţilor seminar/laborator
Sef lucrari dr. ing. Dragomir Orhei
Titularul activităţii proiect
Anul de studiu
3
Semestrul *
5
Tipul de evaluare
E5
Categoria formativă** / regimul*** disciplinei
DD/O
Denumirea disciplinei

* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;
** DF - Discipline fundamentale; DD - discipline de domeniu; DS - discipline de specialitate; DC - discipline complementare, DA disciplina de aprofundare, DSI- disciplina de sinteza.

*** obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
3.5. Total ore din planul de învăţământ

4
56

din care: 3.2. curs
din care: 3.6. curs

2
28

3.3. Seminar/laborator
3.7. Seminar/laborator

0/2
0/28

3.4. Proiect
3.8. Proiect

3.9. Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.10 Total ore studiu individual
69
3.11. Total ore pe semestru
125
3.12. Numărul de credite
5

-

ore

42
8
16
3
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

➢ Matematici, Dispozitive electronice
➢ Cunoasterea functionarii dispozitivelor electronice
➢ Abilitati de utilizare a aparaturii de laborator

Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea Codului naţional al
calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.880 bis / 13.XII.2011
1)
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5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

➢ Sala de curs dotata cu tabla
➢ Laptop/Desktop, software adecvat
➢ Laborator dotat cu aparatura de masura specifica, Platforma Digiac VIP
3000; Platforme Android cu aplicatia Every Circuit

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
➢ Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor concepte şi fundamente din domeniul
ingineriei sistemelor automate şi informaticii aplicate (CpS-1).
➢ Utilizarea şi aplicarea cunoştinţelor fundamentale de matematică, fizică, chimie,
grafică tehnică, electrotehnică şi electronică în ingineria sistemelor automate
(CpS-2).
➢ Operarea cu metode şi concepte moderne din ştiinţa sistemelor, a calculatoarelor,
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CpS-3).
➢ Identificarea cailor, a resurselor si oportunitatilor de invatare si formare continua,
de autoperfectionare profesionala si adaptare la situatii noi (CtS-4)
➢ Prezentarea si descrierea clara si concisa, verbal si in scris, in limba romana si
intr-o limba de circulatie internationala, a rezultatelor si cunostintelor din
domeniul ingineriei sistemelor (CtS-2)
➢ Demonstrarea spiritului de integrare, de iniţiativă şi de identificare a problemelor
şi responsabilităţilor în cadrul unei echipe de lucru interdisciplinare şi
plurispecializate (CtS-3).

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

➢ Dezvoltarea abilitatilor de analiza si sinteza a circuitelor logice
➢ Explicarea si interpretarea corecta a notiunilor specifice
circuitelor logice
➢ Dezvoltarea abilitatilor de intelegere si prezentare a
specificatiilor tehnice, de proiectare si de descriere a modului
de utilizare a circuitelor logice
➢ Intelegerea corecta a notiunilor de circuit combinational si
circuit secvential
➢ Dezvoltarea unui spirit analitic critic in vederea obtinerii unor
structuri perfectionate
➢ Dezvoltarea dorintei de autoperfectionare profesionala

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Sisteme de numeratie si coduri
2. Notiuni de algebra binara. Functii logice
3. Circuite logice CMOS. Porti logice CMOS
4. Circuite logice combinationale
4.1 Multiplexoare
4.2 Decodificatoare
4.3 Circuite de codare
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Nr.ore
2
2
2
2
2
2

Metode de predare

Observaţii

Expunere orala interactiva
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4.4 Matrici de prioritati
4.5 Circuite de paritate.Comparatoare
5. Circuite logice secventiale
5.1 Circiute „Latch”
5.2 Circuite „Flip-Flop”
5.3 Numaratoare. Divizoare de frecventa
5.4 Registre
6. Circuite de memorie ROM / RWM

2
2
2
2
2
2
4

Expunere orala interactiva

Bibliografie
1. Gh. Stefan s.a. Circuite integrate digitale - E.D.P., Bucuresti, 1983.
2. * * *
Circuite integrate MOS - manual de utilizare, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1986.
3. Sanda Maican, Sisteme numerice cu circuite integrate, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1987.
4. John F. Wakerly - Circuite digitale. Principiile si practicile folosite in proiectare, Editura Teora, Bucuresti, 2002

8.2. Seminar / laborator
1.Prezentarea aparaturii electronice si platformelor
specifice
2.Circuite discrete pentru implementarea functiilor
logice elementare
3.Implementarea functiilor cu porti logice.

Minimizarea functiilor logice
4.Implementarea
functiilor
logice
cu
decodificatoare si multiplexoare. Extinderea
multiplexarii si decodificarii
5.Studiul circuitelor latch si flip-flop
6.Circuite de numarare
7.Circuite de divizare
8.Registre
9.Circuite de memorare
10.Incheierea situatiei

Nr. ore
2

Metode de predare

Observaţii

2
4
6

Activitate practica interactiva

4
2
2
2
2
2

Bibliografie
1. Dinu, O., Analiza si sinteza circuitelor numerice. Indrumar de laborator. http://www.ace.upg-ploiesti.ro/

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
➢ Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice ale disciplinelor similare din alte
centre universitare din tară şi din străinătate.
➢ Titularul de disciplina anunta studentii despre intalnirile organizate de Departamentul Automatica,
Calculatoare si Electronica, de Facultatea de Inginerie Mecanica si/sau de Universitatea Petrol – Gaze
cu reprezentantii comunitatii epistemice, ai asociatiilor profesionale si cu angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului si al aplicatiilor circuitelor logice in practica. De asemenea, au loc discutii
cu studentii in scopul alinierii disciplinei, din punct de vedere gnoseologic, la cerintele si asteptarile
comunitatii epistemice, ale asociatiilor profesionale si ale angajatorilor reprezentativi din domeniul
aferent programului.
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Nota la lucrarea finala

10.3. Pondere
din nota finală
70%

Lucrare scrisa, discutii generale
10.4. Curs
despre subiectele tratate la
lucrarea scrisa
Prezenta la laborator
Lista de prezente
15%
Participarea la lucrarile
Verificari periodice
15%
10.5. Seminar/laborator
practice si la rezolvarea
aplicatiilor.
10.6 Proiect
10.7. Standard minim de performanţă
➢ Insusirea corecta a notiunilor teoretice de baza si utilizarea acestora la rezolvarea unor aplicatii simple
➢ Cel putin nota 5 la lucrarea finala
➢ Cel putin nota 5 la evaluarea de la laborator

Data
completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de
seminar/laborator

Semnătura titularului de proiect

24.09.2021

Data avizării în
departament

28.09.2021
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(funcție didactică, nume, prenume)
(Semnătură)

Decan
(funcție didactică, nume, prenume)
(Semnătură)

___________

_____________________________

Director de departament
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