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I.Preliminări 

Fiind plasat într-un nou context sociocultural, învățământul actual este determinat de noi 

premise economice și instructive, pentru a răspunde necesităților europene printr-o educație de 

calitate. 

Prezenta unitate de curs este elaborată pentru pregătirea profesionistă la specialitatea 

71330  Electrificarea  agriculturii în baza studiilor gimnaziale, conform planului de învățământ, 

ediția 2016 cu durata de studii 4 ani. Unitatea de curs respectivă contribuie la adaptarea ofertei 

educaționale la cerințele actuale în vederea formării unui număr de specialiști competitivi și 

capabili să instaleze, întrețină și dezvolte într-un mod durabil sisteme electrice avansate. 

Unitatea de curs a disciplinei cuprinde noțiuni și cunoștințe teoretice fundamentale ale 

electromagnetismului, problemele rezolvării câmpului magnetic, metode și tehnici de rezolvare a 

circuitelor electrice de curent alternativ. Acestea sunt completate de lucrări practice și de 

laborator cu rezolvări de probleme, calcule și verificări experimentale care să-i asigure elevului 

aptitudinile practice necesare soluționării diferitor probleme ce trebuie rezolvate în instalațiile 

electrice. 

La elaborarea unității de curs s-a luat în considerație calificarea și s-a ținut cont de 

experiența acumulată la pregătirea specialiștilor de diferite specialități, precum și a profesorilor 

care promovează discipline înrudite la specialitatea nominalizată. Scopul prezentei unități de 

curs constă în formarea și dezvoltarea unui ansamblu de competențe profesionale și sociale care 

permit realizarea acestei meserii la nivelul de performanță solicitat de piața muncii.  

Prezenta unitate de curs se axează pe realizarea obiectivelor majore ale învățământului 

profesionist și urmărește asigurarea premiselor pentru angajarea pe termen lung a absolvenților 

prin: 

 Dezvoltarea acestor competențe cheie, care sunt necesare pentru integrarea 

socioprofesionistă a absolvenților; 

 Dobândirea competențelor generale pe domeniu, care sporesc angajabilitatea unui 

absolvent și-i asigură flexibilitatea pe piața muncii în cadrul unei arii 

ocupaționale; 

 Dobândirea competențelor specifice meseriei, care sunt necesare pentru adaptarea 

continuă la cerințele angajatorilor, potrivit dinamicii pieței muncii.  
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II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea de curs “ Bazele teoretice ale electrotehnicii” reprezintă una dintre disciplinele 

fundamentale ale ciclului de discipline tehnice. Obiectivul acestei discipline îl constituie studiul 

fenomenelor electromagnetice în strânsă legătură cu aplicaţiile tehnice şi prezentarea într-un 

cadru unitar a unor metode de calcul, necesare rezolvării diferitor probleme puse de utilizarea 

acestor fenomene în practică. 

“ Bazele teoretice ale electrotehnicii” asigură pregătirea fundamentală necesară studiului 

disciplinelor de specialitate cu caracter electric și magnetic pentru activitatea fructuoasă a 

specialistului în cele mai diverse situații practice. 

Realizarea unor utilaje și instalații cu un grad de complexitate și automatizare generală a 

progresului științei și tehnicii contemporane, presupune temeinice cunoștințe de specialitate în 

domeniile respective, bazate pe o largă și aprofundată pregătire teoretică. În acest context putem 

evidenția și importanța la “ Bazele teoretice ale electrotehnicii”, menită să contribuie la 

pregătirea fundamentală a elevilor în domeniul folosirii energiei electrice.  

Un rol important în formarea deprinderilor individuale și creației active ale elevilor îl 

ocupă lucrările practice și de laborator, unde ei pot aplica în practică cunoștințele teoretice, 

făcând concluzii. Lucrările, respectiv practice și de laborator pot fi simulate la calculator, 

cunoscând astfel modul, de manifestare a întregului sistem la variația mărimelor electrice. Pe 

parcursul efectuării lucrărilor de laborator se va pune accentul pe însușirea regulilor de securitate 

a protecției muncii, sanităriei industriale și securității antiincendiare. La sfârșitul lecțiilor 

profesorul va da indicații privind utilizarea de către elevi a indicațiilor metodice , literaturii 

tehnice, manualelor în vigoare și a noutăților determinate de progresul tehnic. 

III. Competenţe profesionale specific disciplinei 

CS1. Cunoaşterea şi înţelegerea stărilor electromagnetice ale corpurilor, câmpului           

electromagnetic, legilor generale ale electromagnetismului, ale teoriei circuitelor electrice. 

CS2. Explicarea fenomenelor şi proprietăţilor câmpului electromagnetic mărimile electrice şi 

magnetice caracteristice, unităţile de măsură.  

CS3. Explicarea şi interpretarea fenomenelor electrostatice, electrocinetice şi electrodinamice. 

CS4. Aplicarea metodelor de analiză calitativă şi cantitativă a c.e. de c.c. şi c.a. 
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CS5. Aplicarea și utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare în    

studiul şi analiza elementelor şi mărimilor circuitelor electrice. 

CS6. Verificarea experimentală a legilor şi teoremelor circuitelor electrice. 

CS7. Însuşi metodelor numerice de calcul a câmpurilor electromagnetice şi a circuitelor  

electrice. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de  

evaluare 

Numărul de 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
PracticeSe

minar 

II 180 60 30 90 Examen 6 

 

V. Repartizarea orientativă a orelor 

Nr. 

d/o 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Contact direct 
Lucru 

individual Total Prelegeri  
Practică/ 

Laborator  

1 Câmpul electric și 

capacitatea electrică 
12 8 2 8 

2 Circuite electrice de curent 

continuu 
14 8 6 16 

3 Circuite electrice liniare de 

curent alternativ sinusoidal 
10 8 2 8 

4 Elemente din teoria 

câmpului magnetic și 

inducția electromagnetică 

30 16 14 30 

5 Metoda complexă de calcul 

a circuitelor electrice 

liniare de curent alternativ 

2 2 - 2 
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6 Circuite trifazate de curent 

alternativ în regim 

sinusoidal 

16 8 8 16 

7 Circuite electrice în regim 

permanent nesinusoidal 
2 2 - 2 

8 Circuite neliniare 2 2 - 4 

9 Regimul tranzitoriu în 

circuite electrice liniare 
2 2 - 4 

 Total 90 60 30 90 

 

VI. Unităţile de învățare 

Unități de competențe Abilități Unități de conținut 

I Câmpul electric și capacitatea electrică 

CS1. Competenţa de a cunoaşte şi înţelege 

stările electromagnetice ale 

corpurilor,câmpul electromagnetic, legile 

generale ale electromagnetismului, ale 

teoriei circuitelor electrice.                       

A1. Abilitatea de a înțelege ce este energia 

electrică și parametrii săi. 

1.1.Energia electrică, proprietățile și utilizarea ei. 

Noțiuni despre producerea și distribuirea energiei 

electrice.                                   1.2.Câmpul electric. 

Intensitatea câmpului electric. Câmpul electric în 

substanță. Dielectrici. Polarizarea.                                        

1.3.Capacitatea electrică. Condensatoare. Energia 

câmpului electrostatic                                                                             

1.4.Calculul capacității bateriei de condensatoare.   

II Circuite electrice de curent continuu 

CS3. Competenţa de a explica şi interpreta 

fenomenele electrostatice, electrocinetice 

şi electrodinamice. 

CS4. Competenţa de a aplica metodele de 

analiză calitativă şi cantitativă a c.e. de c.c. 

şi c.a.      A2. Abilitatea de a putea 

exprima legile lui Ohm și teoremele lui 

Kirchhoff. 

2.1.Curentul electric. Densitatea curentului electric, 

conductivitate, rezistivitate, conductanța, rezistența.                                              

2.2.Legea lui Ohm. Tensiunea electromotoare.                                     

2.3.Teoremele lui Kirchhoff                                                            

2.4.Circuit electric. Structura și clasificarea 

circuitelor electrice.                                                                      

2.5.Circuit electric cu o singură sursă de 

alimentare, cu două surse de alimentare. Diagrama 

potențială. 



 
8 

III Circuite electrice liniare de curent alternativ sinusoidal 

CS5. Competenţa de a aplica utilizarea 

unor metode, tehnici şi instrumente de 

investigare şi de aplicare în   studiul şi 

analiza elementelor şi mărimilor 

circuitelor electrice.                                       

A3. Abilitatea de a însuși și a diferenția 

c.a. de c.c. 

 

3.1.Circuit electric periodic alternativ. Obținerea 

T.E.M. sinusoidale. Mărimi variabile.                                                                   

3.2.Elementele și parametrii circuitelor de curent 

alternativ.     3.3.Puterea electrică în circuit cu R, 

L,C.                                    3.4.Circuit electric cu R, 

L, C serie. Curentul în circuit.             3.5.Circuit 

electric cu R, L, C derivație. Curentul în circuit.         

3.6.Puteri în circuitele electrice în regim sinusoidal.                        

3.7.Analiza circuitelor liniare ramificate.                                      

3.8.Metode de analiză a circuitelor liniare.  

IV Elemente din teoria câmpului magnetic și inducția electromagnetică 

CS2. Competenţa de a explica fenomenele 

şi proprietăţile câmpului electromagnetic 

mărimile electrice şi  magnetice 

caracteristice, unităţile de măsură. 

Parametrii caracteristici ai mărimilor 

electrice.                              A4. Abilitatea 

de a înțelege care sunt elementele 

câmpului magnetic. 

 

4.1.Câmpul magnetic. Inducția magnetică. Legea 

lui Ampere.     4.2.Calculul câmpurilor magnetice 

simetrice.                        4.3.Inductivitatea proprie 

și mutuală.Câmpul magnetic în substanță                                                   

4.4.Legea inducției magnetice. Principiul de 

funcționare a motorului electric. 

V Metoda complexă de calcul a circuitelor electrice liniare de curent alternativ 

CS4. Competenţa de a aplica metodele de 

analiză calitativă şi cantitativă a c.e. de c.c. 

şi c.a.       A5. Abilitatea de a efectua 

calculul prin metoda complexă.     

5.1.Reprezentarea simbolică a mărimilor 

sinusoidale. Caracterizarea în complex a circuitelor 

liniare.          

VI Circuite trifazate de curent alternativ în regim sinusoidal. 

CS3. Competenţa de a explica şi interpreta 

fenomenele electrostatice, electrocinetice 

şi electrodinamice. 

A6. Abilitatea de analizare a circuitelor 

trifazate. 

6.1.Noțiuni generale. Producerea unui sistem 

trifazat simetric de TEM.                                                                                           

6.2.Conexiunea circuitelor trifazate în stea și 

triunghi.                 6.3.Circuite trifazate în regim 

nesimetric cu conexiunea în stea și triunghi.                                                                                   

6.4.Transportul energiei electrice. 

VII  Circuite electrice în regim permanent nesinusoidal 
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CS3. Competenţa de a explica şi interpreta 

fenomenele electrostatice, electrocinetice 

şi electrodinamice. 

A7. Abilitatea de înțelegere a diferenței 

dintre regim sinusoidal și cel nesinusoidal. 

 

7.1.Reprezentarea mărimilor nesinusoidale prin 

serii Fourier. Valori caracteristice nesinusoidale. 

VIII Circuite neliniare 

CS4. Competenţa de a aplica metodele de 

analiză calitativă şi cantitativă a c.e. de c.c. 

şi c.a.   

A8. Abilitatea de analizare și deosebire a 

circuitelor liniare și neliniare. 

 

8.1.Circuite electrice neliniare. Caracteristica unor 

rezistoare neliniare. 

IX Regimul tranzitoriu în circuite electrice liniare 

CS3. Competenţa de a explica şi interpreta 

fenomenele electrostatice, electrocinetice 

şi electrodinamice. 

A9. Abilitatea de  diferențiere a regimului 

de lucru a unei bobine reale în circuite 

diferite. 

 

9.1.Conectarea circuitelor electrice cu o bobină 

reală la o sursă de tensiune de c.c. și c.a. 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Material pentru                    

studiu individual 
Produse de elaborare 

Modalitatea de 

evaluare 
Nr de ore 

 

 

1.Câmpul electric 

și  

capacitatea 

electrică 

Producerea și distribuirea energiei 

electrice 
referat 2 

Teorema lui Colomb, Teorema lui 

Gauss. Tensiunea electrică. Potențial. 
referat 2 

Sarcina electrică. Câmpul 

electrostaticprodus în vid de o sarcină 

punctiformă. 

referat 2 

 

2.Circuite electrice 

de 

Legea transformării energiei 

electromagnetice în 

conductoare(Legea Joule-Lentz). 

referat 2 
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curent continuu 

Legea electrolizei referat 2 

Transformarea schemelor circuitelor 

electrice 
referat 2 

Conexiunea rezistoarelor în serie, 

paralel și mixt 
referat 2 

Metoda de calcul a circuitelor 

electrice(cu ajutorul teoremelor lui 

Kirchhoff) 

referat 2 

Rezolvarea circuitelor liniare referat 2 

Metode de calcul a circuitelor electrice 

de curent continuu 
referat 2 

Calculul circuitelor electrice prin 

diverse metode 
referat 2 

 

 

 

 

 

 

3. Circuite electrice 

liniare de 

curent alternativ 

sinusoidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărimile variabile. Mărimi 

sinusoidale 
referat 2 

Operații simple cu mărimi sinusoidale referat 2 

Circuit electric cu        R, L și C referat 2 

Diagrama vectorială în circuit cu R,L 

și C 
referat 2 

Circuit electric cu R,L legate în serie referat 2 

Diagrama vectorială cu R,L legate în 

serie 
referat 2 

Circut electric cu R,C legate în serie referat 2 

Diagrama vectorială în circuite 

electrice 

cu R,C serie 

referat 2 

Circuite electrice cu R,L și C legate în 

paralel 
referat 2 

Diagrama vectorială cu R,L și C 

derivație 
referat 2 

Puterea în circuit cu R,L  și RC referat 2 

Calculul puterii în circuite de c.a. referat 2 

Puterea aparentă complexă în circuite 

de c.a. sinusoidal 
referat 2 
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Calculul puterii reactive în circuite de 

c.a. 
referat 2 

Calculul circuitelor de curent 

alternativ, sinusoidal 
referat 1 

 

Puterea aparentă în circuite de c.a. 

sinusoidal 

 

referat 1 

 

4. Elemente din 

teoria câmpului 

magnetic și 

inducția 

electromagnetică 

Conductor cu curent în câmpul 

magnetic 
referat 2 

Fluxul magnetic.  Fluxul magnetic 

total. 
referat 2 

Calcularea vectorului inducției 

magnetice și curentului total. Legea 

curentului total. 

referat 2 

Curenții turbionari. Energia câmpului 

magnetic. 
referat 2 

Forțele mecanice în câmpul magnetic referat 2 

 

5. Metoda 

complexă de calcul 

a circuitelor 

electrice liniare de 

curent alternativ 

Legea lui Ohm în formă complexă. referat 1 

Teorema I-a lui Kirchhoff în formă 

complexă. 
referat 1 

 

 

 

 

6. Circuite trifazate 

de  

curent alternativ 

 în regim sinusoidal 

Circuitele trifazate în regim simetric 

cu conexiunea în Y 
referat 2 

Circuitele trifazate în regim simetric 

cu conexiunea în triunghi 
referat 2 

Circuitele trifazate în regim nesimetric 

cu conexiunea în Y 
referat 2 

Circuitele trifazate în regim nesimetric 

cu conexiunea în triunghi 
referat 2 

Câmpul magnetic învârtitor circular referat 2 

Câmpul magnetic învârtitor trifazat referat 2 
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Factorul de putere, importanța 

economică 
referat 2 

 

Metode de ameliorare a factorului de 

putere 

 

referat 2 

7. Circuite electrice 

în regim 

permanent 

nesinusoidal 

Puteri în regim nesinusoidal. Puterea 

activă, reactivă. 
referat 1 

Puterea aparentă referat 1 

8. Circuite 

neliniare 

Structura circuitelor magnetice referat 2 

Materiale feromagnetice proprietăți și 

clasificare. 
referat 2 

9. Regimul 

tranzitoriu în 

circuite electrice 

liniare 

Circuit electric cu condensator real în 

regim tranzitoriu 
referat 2 

Calculul circuitelor cu R,L la o sursă 

de         c.c. și c.a. 
referat 2 

 

VIII.  Lucrări practice și de laborator 

1. L.P. 1- Calculul capacităților la conexiunea condensatoarelor în serie, paralel și mixt. 

2. L.L. 1- Cercetarea circuitelor electrice de curent continuu cu o singură sursă de alimentare și   

rezistențe variabile. 

3. L.P.2  – Calculul circuitului electric cu o singură sursă de alimentare și rezistența variabilă. 

4. L.P. 3 – Calculul circuitului electric cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff. 

5. L.P. 4 – Calculul circuitelor elrctrice cu R,L,C serie 

6. L.L.2 – Rezonanța tensiunilor. 

7. L.P. 5 – Calculul circuitelor electrice cu R,L,C derivație. 

8. L.L. 3 – Rezonanța curenților. 

9. L.P. 6 – Metoda grafo-analitică de calcul a circuitelor cu R,L,C derivație. 

10. L.L. 4 – Circuitul cu R,L,C. 

11. L.P. 7 – Calculul circuitelor magnetice. 

12. L.L. 5 – Cercetarea circuitelor trifazate la conexiunea lor în stea. 

13. L.P. 8 – Calculul circuitelor trifazate în regim simetric cu conexiunea în Y. 
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14. L.L. 6 – Cercetarea circuitelor trifazate la conexiunea în triunghi. 

15. L.P. 9 – Calculul circuitelor trifazate în regim nesimetric cu conexiunea în triunghi. 

IX. Sugestii metodologice 

Metodologiei formării competențelor îi revine misiunea de a pune bazele unei învățări 

conștiente, raționale, inteligente, realizate la nivel superior de activitate intelectuală. 

Realizarea și formarea intelectuală urmărește implicarea intensă, profundă și deplină a celui 

educat, iar o lecție, o anumită activitate didactică este dinamică numai atunci când are la bază 

în demers euristic, de stimulare a interesului, curiozității, dorinței de a afișa și a acționa în 

propria manieră. Metodologia de formare a competențelor specifice disciplinei „Bazele 

teoretice ale electrotehnicii” pune accent pe instruirea interactivă. Cercetările pedagogice, 

psihologice, sociale, antropologice recente schimbă viziunea asupra elevului și rolul lui în 

propria dezvoltare. Astfel, în prezent, elevul este tratat ca subiect, ceea ce presupune 

participarea lui activă în procesul de formare a propriei personalități. Metoda didactică 

reprezintă o acțiune, care asigură eficientizarea învățării prin obținerea unor rezultate axate pe 

instruirea interactivă. Din avantajul metodelor didactice existente, se optează pentru o metodă 

sau alta, care se consideră optimă pentru situația concretă dată. Se are în vedere în special 

finalitatea acțiunii didactice, concordanța dintre conținut și metode, dar și respectarea 

(integrală) principiilor didactice. La disciplina „Bazele teoretice ale electrotehnicii” pe lângă 

factorii menționați la alegerea metodei, rolul decisiv îl are existența mijloacelor de învățământ 

din dotare, ideal fiind ca marea majoritatea lecțiilor să conțină și o parte de experiment 

(demonstrativ sau de laborator). 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

 Evaluarea determină în ce măsură fiecare obiectiv al conținutului stabilit a fost atins. 

Disciplina „Bazele teoretice ale electrotehnicii” combină caracterul de știință experimentală și 

teoretică, care se bazează pe fizică și matematică. Obiectivul major al evaluării cunoștințelor și 

capacităților este dimensionarea și aprecierea rezultatelor obținute de elevi în raport cu 

obiectivele proiectate spre a interveni, în funcție de caz, asupra perfecționării procesului de 

predare – învățare și obținere a performanțelor. Noutatea tehnologiilor de evaluare constă în 

schimbarea mecanismelor, care implică trecerea de la verificarea tradițională de cunoștințe ale 

elevilor (cu apreciere de note a acestor cunoștințe) la descrierea și evaluarea rezultatelor 

învățării în raport cu unul sau mai multe criterii, pentru care obiectivele educaționale sunt 

plasate pe primul loc. 
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 Formele de evaluare sunt determinate de perioadele de studii. Se propun următoarele 

forme de evaluare. Evaluare inițială oferă o sursă utilă de informații pentru definitivarea 

obiectivelor de învățare. Evaluarea formativă (curent) se va realiza prin verificări sistematice, 

pe tot parcursul procesului didactic, pe secvențe mici. 

 Evaluarea rezultatelor elevilor după fiecare secvență de învățare permite determinarea 

informațiilor deosebit de importante, privind atingerea obiectivelor preconizate. Evaluarea 

curentă (formativă) se efectuează prin testare, probe scrise, probe orale. 

Metodele de evaluare pot fi : tradiționale, moderne și specifice disciplinei. 

1. Probe scrise: 

 Lucrări scrise curente(dictări tehnice după fișe, rezolvarea problemelor); 

 Lucrări scrise cu conținutul creativ (de analiză și sinteză, de concluzii și propuneri). 

2. Probe verbale – discuție. 

3. Probe practice: 

 Experimente și cercetări de laborator; 

 Observarea, măsurarea și înregistrarea datelor; 

 Prelucrarea datelor experimentale; 

 Planificarea, realizarea și evaluarea investigațiilor. 

4. Teste: docimologice cu diferite structure ale itemilor (de formare completă, cu răspunsuri la 

alegere sau cu alegere multiplă). 

5. Investigația. 

6. Portofoliul(cartea de vizită a elevului). 

7.Recenzarea dărilor de seamă pentru lucrările de laborator, referatelor. 

 Evaluarea cumulativă (finală, sumativă) se va realiza prin verificări și aprecieri 

periodice, la sfârșitul unui capitol, sistem de lecții, sfârșitul întregii activități (semestriale, 

anuale), în vederea cunoașterii nivelului real de atingere a obiectivelor preconizate.  

 Disciplina  „Bazele teoretice ale electrotehnicii” se studiază în semestrul II și se 

finalizează cu examen. Conform notei medii semestriale și a notei acumulate la examen, se 

calculează nota medie generală pentru fiecare elev în parte. 
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XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

Denumirea unităților Mijloace recomandate 

1 Câmpul electric și capacitatea electrică 

- Utilaj electrotehnic corespunzător; 

- Standuri pentru încercarea utilajului; 

- Calculator portabil (laptop, notebook); 

- Videoproiector; 

- Tablă interactivă; 

- Machete; 

- Set instrumente; 

- Conexiune Internet. 

2 Circuite electrice de curent continuu 

3 Circuite electrice liniare de 

 curent alternativ sinusoidal 

4 Elemente din teoria câmpului magnetic și 

inducția electromagnetică 

5 Metoda complexă de calcul a circuitelor 

electrice liniare de curent alternativ 

6 Circuite trifazate de curent alternativ în 

regim sinusoidal 

7 Circuite electrice în regim permanent 

nesinusoidal 

8 Circuite neliniare 

9 Regimul tranzitoriu în circuite electrice 

liniare 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr 

d/o 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1 

Electrotehnica și mașini 

electrice . Editura Cuant. 

Chișinău, 1998. 

Biblioteca instituției de studii 

2 

Electrotehnica . manual pentru 

clasa X-a licee industriale cu 

profil de electrotehnică,       

Tip - Cip, 1992 

Biblioteca instituției de studii 

3 

Electrotehnica . manual pentru 

clasele XI și XII-a liceelor 

industriale.Tip - Cip, 1992 

Biblioteca instituției de studii 

 


