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1. RECOMANDĂRI  METODICE GENERALE 
 
 Programa examenului de doctorat are ca obiectiv aprecierea nivelului de pregătire teoretică şi 
practică a doctoranzilor în domeniul ingineriei şi tehnologiei comunicaţiilor electronice. Acumularea şi 
însuşirea cunoştinţelor pe parcursul studiilor este o activitate continuă, care obligă pe doctoranzi să 
demonstreze nivelul de pregătire profesională care corespunde gradului ştiinţific de doctor în domeniul 
domeniul ingineriei şi tehnologiei comunicaţiilor electronice.   
 În ansamblu, examenului de doctorat include subiecte din disciplinele fundamentale şi aplicative 
prevăzute în programele de studii universitare licenţă, masterat şi doctorat. Programul este elaborat în 
baza cursurilor universitare: unde electromagnetice şi propagarea lor, linii de transmisiune, semnale şi 
circuite, analiza şi sinteza circuitelor electronice, antene şi dispozitive antenă-fider, sisteme de 
transmisiuni, monitorizarea spectrului de frecvenţe radio, Microprocesoare, prelucrarea digitală a 
semnalelor, surse de alimentare,              electronica de putere, emiţătoare  radio, receptoare radio, 
compatibilitatea electromagnetică, comunicaţii radioreleu şi satelit, reţele de comunicaţii digitale, reţele şi 
sisteme de comunicaţii mobile, comunicații moderne fără fir. 
 
 Obiectivele generale ale examenului de doctorat:  

• Evaluarea cunoştinţelor  teoretice şi practice ale doctoranzilor în domeniul ingineriei şi 
tehnologiei comunicaţiilor electronice; 

• Demonstrarea şi argumentarea răspunsului la subiectele examenului;  
• Evaluarea capacităţii de analiză şi sinteză pentru a lua decizii. 

 
 Programa orientează doctoranzii spre abordări ştiinţifice a problemelor vizate. Programa include 
în componenţa sa şi o listă bibliografică, care va servi drept referinţă pentru pregătirea doctoranzilor către 
examenul de doctorat şi pentru realizarea tezei de doctorat. 

2. CONŢINUTUL PROGRAMEI 

2.1. Propagarea undelor radio în eter şi a undelor electromagnetice ghidate  

Clasificarea benzilor de frecvenţe, utilizate în telecomunicaţii, conform recomandărilor B.15 ale 
ITU-T. Unde miriametrice (procese fizice şi particularităţile de propagare, metodele de calcul a 
intensităţii câmpului). Unde   hectometrice (procese fizice şi particularităţile de propagare, metodele 
de calcul a intensităţii câmpului). Unde decametrice    (procese fizice şi particularităţile de propagare, 
fenomenul de feding). Particularităţile de propagare a undelor metrice. Particularităţile de propagare a 
undelor decimetrice şi centimetrice. Particularităţile de propagare a undelor milimetrice şi 
decimilimetrice. Particularităţile de propagare a undelor optice. Regimurile monomod şi multimod. 
Clasificarea   undelor   electromagnetice   ghidate   şi   proprietăţile   lor. Frecvenţa critică şi lungimea de 
undă critică.  Concepţia undelor electromagnetice ghidate parţial. Viteza de propagare a semnalului. 
Viteza de grup. 

2.2. Linii de transmisiune 
 Transmisia semnalelor electromagnetice prin liniile de transmisiune. Cerinţe. 
Durabilitatea electrică, puterile limită şi admisibilă. Atenuarea semnalului. Caracteristica 
liniilor de transmisiuni. Linia bifilară. Pereche de fire torsadată. Cablurile simetrice. Ghidul 
dreptunghiular. Ghidul circular. Linia coaxială. Linia plată. Ghidul dielectric. Tipurile de 
fibre optice. Atenuarea şi dispersia semnalului în fibre optice. Cabluri optice. 
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2.3. Dispozitive în sisteme şi reţele de telecomunicaţii  
 Destinaţia şi clasificarea antenelor. Diagrama de directivitate şi parametrii antenelor. 
Radiaţia dipolului simetric. Alimentarea dipolilor simetric şi asimetric. Mecanismul 
procesului de recepţie. Utilizarea principiului reciprocităţii la studierea antenelor de 
recepţie.Puterea ce se elimină în sarcina antenei de recepţie. Temperatura de zgomot a 
antenelor. Antena dielectrică. Antena cu reflector parabolic. Antena directoare. Antena 
elicoidală. Antena turnichet.  Antena microstrip. Reţele de antene. Antene inteligente. 
Proprietăţile    rezonatoarelor electromagnetice. Oscilaţii    proprii, frecvenţe de rezonanţă 
şi structura câmpului antenei de emisie. Cîştigul antenei. Suprafaţa efectivă a antenelor. 
Factorul de calitate al rezonatoarelor electromagnetice. Factorii   de calitate exterior şi 
în sarcină. Excitarea oscilaţiilor în rezonatoare. Clasificarea filtrelor de microunde. 
Condiţiile fizice de realizare. Prototipul trece-jos. Necesitatea şi principiile de acordare 
a liniilor de transmisiune cu sarcina. Tripoli. Atenuatoare de microunde. Joncţiunea 
dublu T. Cuploare direcţionale şi dispozitive pentru transformarea tipurilor de undă. 
Dispozitive cu ferită. Lentile cilindrice cu indicele de refracţie gradat. 
Filtrele optice polistratificate. Izolatoare şi defazoare optice. Ramificatoare şi mixere  
optice. Comutatoare optice. Modulatoare optice. Multiplexoare şi demultiplexoare optice. 
Atenuatoare optice. 

 
 

2.4. Sisteme de transmisiuni 
Nivele de transmisiune al semnalelor. Caracteristica semnalelor primare. Ierarhia  
sistemelor de transmisiuni  analogice  (STA).  Convertarea frecvenţei semnalelor în 
STA. Condiţiile  de transmisiune  al  semnalelor:  distorsiunile  lineice şi neliniare, 
zgomotele în canalele de telecomunicaţii.Ierarhia PDH. Modulaţia impulsurilor în cod. 
Structura sistemului de transmisiune El: nivelul fizic; nivelul legătura de date şi nivelul 
de reţea. Utilajul  de generare în sistemele de transmisiuni digitale (STD). 
Generatoare etalon. Generatorul cu rezonator de cuarţ. Sincronizarea în STD. 
Organizarea canalelor pentru transmisiunea semnalelor de dirijare şi interacţiune cu 
centrala. Particularităţile de formare a semnalului digital lineic. Codurile AMI şi HDB-3. 
Sisteme de transmisiune a informaţiei prin fibre optice (STIFO) cu detecţie directă. 
Amplificatoare optice. STIFO cu detecţie coerentă. STIFO cu multiplexarea spectrală a 
canalelor.  Emiţătoare optice şi modulul optoelectronic de emisie. Fotoreceptoarele şi 
modulul optoelectronic de recepţie. Codurile pentru STIFO. Determinarea lungimii 
sectorului de regenerare pentru STIFO. Ierarhia digitală sincronă SDH/SONET. Structura 
cadrului SDH. Multiplexarea fluxurilor digitale în SDH. 
 

 

 2.5. Sisteme de transmisiuni radioreleu şi satelit 
 Modularea şi demodularea în sistemele de transmisiuni radioreleu şi 
satelit analogice. Modularea şi demodularea în sistemele de transmisiuni radioreleu şi 
satelit digitale. Planurile de frecvenţe. Echipamentul de emisie şi recepţie. Legătura 
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dintre echipamentul de emisie/recepţie şi antene. Distorsiunile şi zgomotele în 
sistemele de transmisiuni radioreleu şi satelit analogice. Calitatea de transmisiune a 
comunicărilor analogice. Sisteme de transmisiuni radioreleu în limitele vizibilităţii 
directe. Sisteme de transmisiuni radioreleu troposferice. Sisteme de transmisiuni satelit. 
Compatibilitatea   electromagnetică   a   sistemelor   de   transmisiuni radioreleu şi 
satelit. 

 2.6. Reţele de comunicaţii digitale 
Proiectarea reţelelor de comunicaţii digitale (RCD). Cerinţele către RCD primare  şi 

corporative. Caracteristicile tehnico - informaţionale a RCD. Modelul teoretic al RCD. 
Tehnologiile de bază pentru RCD: SDH, WDM, Frame Relay, ATM, xDSL, IP telefonie, 
MPLS. Echipamentul RCD: SDH, comutatoare ATM.Topologia RCD. Sincronizarea în 
RCD. Dirijarea în RCD 

 2.7.  Reţele şi sisteme de comunicaţii mobile 
 Elementele şi standardele reţelelor de comunicaţii mobile (RCM). Metode de acces 
multiplu, utilizate în RCM. Organizarea canalelor de acces în RCM. Formarea canalelor 
duplex şi departajarea în frecvenţă a purtătoarelor canalelor simplex ale unui canal duplex. 
Arhitectura reţelei GSM: subsistemele reţelei, structura şi funcţiile subsistemelor. 
Deservirea apelului în RCM cu diferite standarde. Semnalizarea în RCM. Proiectarea 
RCM după acoperirea teritoriului dat, asigurarea capacităţii date a reţelei şi a traficului 
dat. 

 

 2.6. Reţele inteligente de comunicaţii  
 Arhitectura reţelelor inteligente de comunicaţii (RIC). Modelul RIC. Asigurarea cu 
soft şi crearea serviciilor inteligente. Caracteristicile temporale a RIC. Sistemul de 
protecţie a RIC.Servicii inteligente în baza sistemelor de IP telefonie. 

 2.7 . Standarde şi interconectarea reţelelor de comunicaţii  
 Profiluri. Standarde. Sisteme deschise. Principiile de construire a reţelelor de 
comunicaţii: sisteme de transmisiuni, metode de comutaţie, sistemul SS7, sistemul El şi 
SDH. Profilurile de interconectare a sistemelor deschise. Profilurile Internet. 
Standardizarea. Adresarea şi rutarea. Metode de protocoale şi rutare. Reţele digitale de 
servicii integrate ISDN. N-ISDN. B-ISDN. Profilurile de interconectare N-ISDN şi B-
ISDN. Protocoalele şi standardele Frame Relay, ATM şi MPLS. Profilurile de 
interconectare a diferitor arhitecturi şi tehnologii de reţea. Principiile de interconectare. 
Profiluri tipice de interconectare. 

2.8 Tehnologii de măsurare în telecomunicaţii  
Clasificarea tehnologiilor de măsurări în telecomunicaţii. Tehnologiile de măsurări în 

sistemele de transmisiune a informaţiei prin fibre optice. Tehnologii de măsurări a 
mediilor fizice de propagare a semnalului. Măsurarea cablurilor electrice. Tehnologii de 
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măsurări a frecvenţelor radio. Tehnologii de măsurări în reţelele de comunicaţii primare. 
Tehnologii de măsurări în reţelele de comunicaţii telefonice secundare. Tehnologii de 
măsurări în reţelele ISDN. Tehnologii de măsurări în reţele de transmisiuni a datelor. 
Tehnologii de măsurări în sistemul de semnalizare SS7. Tehnologii de măsurări în 
reţelele ATM. Tehnologii de măsurări în reţelele de comunicaţii mobile. Integrarea 
echipamentului de măsurări şi convergenţa lui cu tehnologiile de măsurări în 
telecomunicaţii. 
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