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Referențial de Competențe 

Competente profesionale 

Competete generale 

G1. Stapanirea de instrumente specifice de culegere, analiza si interpretarea datelor si informatiilor 

G2. Cunoasterea de elementele si practici avansate din domeniul de specializare 

G3. Abordarea stiintifica a domeniului de specialitate 

G4. Intelegerea, inovarea si crearea de cunostiinte noi in domeniul de specialitate 

G5. Stabilirea de relatii si cunoastere din domenii si arii conexe 

G6. Comunicarea de specialitate intr-o limba straina 

Competente specifice 

A.Proiectare  

SA1. Proiectarea si testarea circuitelor integrate analogice, digitale si hibride 

SA2. Proiectarea sistemelor micro-electromecanice 

SA3. Proiectarea convertoarelor de date 

SA4. Proiectarea aplicaţiilor folosind microcontrolere plc, fpga 

SA5. Proiectarea sistemelor tip mixed signal si soc 

SA6. Proiectarea de aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind tehnologii inteligente 

B.Realizare/ dezvoltare  

SB1. Programarea sistemelor electronice inteligente 

SB2. Dezvoltarea de aplicatii software- instrumente specifice dezvoltarii aplicatiilor din domeniul electronicii 

aplicate 

SB3. Prelucrarea semnalelor complexe (voce, date, text, imagini), cu criptare, compresie 

C.Testare  

SC1. Modelarea, implementarea, testarea, utilizarea şi întreţinerea: sistemelor de comunicaţii (radio, microunde, 

fibră optică), reţelelor de radiodifuziune şi comunicaţii mobile,reţelelor locale şi de arie largă pentru acces la 

internet 

SC2. Dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii, folosind tehnologii web si multimedia specifice 

activitatii de testare 

D.Management proiect  

SD1. Planificarea şi managementul proiectelor de electronica aplicata 

SD2. Instrumente si metode asigurarea calitatii 

SD3. Ingineria traficului de comunicatii 

Competente Transversale 

T1. Colectarea şi interpretarea datelor relevante din domeniul electronicii sistemelor inteligente pentru identificarea 

şi aplicarea eficienta a acestora în procesul de proiectare. 

T2. Selectarea, sintetizarea si evaluarea comparativă a teoriilor, modelelor, tehnicilor si metodelor din domenii 

diverse ale electronicii. 

T3. Rezolvarea problemelor prin integrarea surselor de informaţii complexe din domeniul aprofundat si domeniile 

conexe. 

T4. Dezvoltarea rapidă de programe optime, orientate pe aplicaţie, utilizând diverse pachete software 

T5. Demonstrarea de abilităţi de comunicare interdisciplinară, organizare şi management al lucrului în echipă. 

T6. Abilităţi critice, inovatoare si de cercetare, coroborate cu identificarea propriilor necesităţi de învăţare si 

formare. 

 

 

Pe de alta parte, colectivul de Electronică aplicată şi-a cristalizat/concentrat competenţele 

de cercetare pe baza modului de înlănţuire a disciplinelor şi al activităţii de predare, conform 

figurilor mai jos: 



 
 

Figura 1. Lanţul logic în derularea programului de master de aprofundare: disciplinele de aprofundare, pe direcţiile enunţate, oferă o serie de 

competenţe care fac eligibile o serie de ocupaţii specializate, conform codului COR 
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Figura 2. Detalierea înlănţuirii disciplinelor pentru îndeplinirea- obţinerea unor compeţente specifice necesare ocupării unor funcţii din COR  
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În această figură se observă modul direct de interacţiune a disciplinelor între ele, cu 

definirea unor importante direcţii avansate de lucru şi cercetare (coincid cu competenţele 

principale furnizate absolvenţilor). Pe această bază s-au constituit şi preocupările de cercetare, 

în cadrul laboratoarelor dedicate. Astfel, prin caracterul lor multidisciplinar, colectivului de 

Electronică Aplicată format din 9 cadre didactice i se asociază o parte a colectivului de 

Informatică formând o structura de cercetare dezvoltare ca în figura de mai jos. 

 

 
Figura 3. Colectivul de Electronică aplicată se bazează în principal pe un numar de 

laboratoare bine dotate şi echipate 

 

De menţionat ca această figură concentrează sub o direcţie de cercetare unul sau mai multe 

laboratoare didactice, după cum titularul/ coordonatorul direcţiei răspunde de un anumit tip de 

activitate. 

 


