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I. Preliminarii 
 

Electrotehnica generală şi utilizarea energiei electrice în agricultură se încadrează în 

aria componentelor fundamentale  și se studiază la specialitatea 71550 Mecanica agricolă  

conform planului de învăţămînt, ediţia 2016, în semestrul III. Conținutul cursului, prevăzut de 90 

ore total, este repartizat în 60 ore contact direct  40 ore teorie, 20 ore laborator) şi 30 ore studiul 

individual.   

Structural disciplina Electrotehnica generală şi utilizarea energiei electrice în agricultură 

constă din 3 module: 

1. Electrotehnica generală; 

2. Bazele electronicii; 

3. Utilizarea energiei electrice in agricultură. 

Modulele se studiază consecutiv, în strinsă corelaţie intrerdisciplinară. 

Scopul curriculei  constă in formarea şi dezvoltarea unui ansamblu de competenţe profesionale şi 

sociale, care permit realizarea acestei meserii la nivelul de performanţă, solicitat de piaţa muncii. 

Pe parcursul lecţiilor profesorul v-a familiariza elevii cu noutăţile determinate de 

progresul 

tehnic, cu apariţia produselor noi, facind referiri la performanţele produselor realizate, de 

companiile autohtone. 

Un rol important în formarea deprinderilor individuale şi creaţiei active ale elevilor îl 

ocupă sarcinile practice și lucrările de laborator, unde ei pot aplica în practică cunoştinţele 

teoretice, făcand concluzii. Sarcinile  practice şi de laborator pot fi simulate la calculator, 

cunoscănd astfel modul de manifestare a întregului sistem la variaţia mărimilor electrice. 

Procesul didactic va respecta continuitatea şi caracterul succesiv în abordarea 

conceptelor, prin valorificarea unor tehnici modeme de formare profesională iniţială, diverse 

simulări ale situaţiilor din viaţa profesională. 

În cadrul cursului elevii vor fi notați la orele teoretice, de laborator și   studiu individual 

ceea ce va constitui 60% din nota finală. La proba de examinare, care urmează a fi susținută de 

către fiecare elev, la finele semestrului va avea o pondere de 40 % din nota finală. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 
Agenţii economici solicită specialişti competenţi, capabili să contribuie la soluţionarea 

problemelor parvenite în activitatea întreprinderilor de profil, ceea ce se poate realiza prin 

învăţarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului mecanizării agriculturii. 

Din aceste considerente disciplina Electrotehnica generală şi utilizarea energiei electrice în 
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agricultură se încadrează  la realizarea obiectivului de a  studia fenomenele electromagnetice în 

strinsă 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. 

Pornind de la esenţa teoriei şi de la modelul de predare a disciplinei, prezenta programă 

dezvoltă interesul faţă de profesia selectată, orientind elevii spre activităţi independente de 

minicercetare. 

Disciplina dată oferă posibilitatea exersării de competenţe, cum ar fi: formularea de 

ipoteze, 

desfăşoară independenţă activităţii individuale, formarea de concluzii şi argumentarea lor, luarea 

deciziilor, monitorizarea activităţii profesionale, etc. 

Realizarea unor unităţi şi instalaţii cu un grad de complexitate şi automatizare generală a 

progresului ştiinţei şi tehnicii contemporane, presupune temeinice cunoştinţe de specialitate în 

domeniile respective, bazate pe o largă şi aprofundată pregătire teoretică. 

În acest context putem sublinia şi importanţa disciplinei Electrotehnica generala şi 

utilizarea energiei electrice în agricultură, menită să contribuie la pregătirea fundamentală a 

elevilor în domeniul folosirii energiei electrice în agricultură. 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 

CSI Cunoaşterea şi înţelegerea stărilor electromagnetice ale corpurilor, câmpului 

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

CS2 Explicarea fenomenelor şi proprietăţilor câmpului electromagnetic, mărimilor electrice şi 

magnetice caracteristice, unităţilor de măsură.  

CS3 Explicarea şi interpretarea fenomenelor electrostatice, electrocinetice şi electrodinamice. 

CS4 Aplicarea metodelor de analiză calitativă şi cantitativă a circuitelor electrice de c.c. şi c.a. 

CS5 Utilizarea unor  metode, tehnici şi instrumente de investigare și de aplicare în studiul şi 

analiza elementelor şi mărimilor circuitelor electrice. 

CS6 Verificarea experimental a legilor şi teoremelor circuitelor electrice. 

CS7 Însuşirea metodelor numerice de calcul a câmpurilor electromagnetice, circuitelor electrice. 

Aceste tipuri de competenţe sunt primordiale pentru disciplina dată şi vor fi supuse, în raport 

cu alte tipuri de competenţe, evaluării multiple şi diverse pe tot parcursul educaţional. 

Conţinuturile enunţate pentru această disciplină trebuie să se reflecte în comportamentul 

cotidian al absolventului, viitorului specialist şi să fie aplicate în orice domeniu de activitate. 
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IV. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Nr. 

 de 

credite 

 

 

Total 

Contact direct 

Lucrul 

individual 

T
eo

ri
e
 

 P
ra

ct
ic

ă
 

 L
a
b

o
ra

t

o
r 

 

3 90 40  20 30 Examen  3 

 

 

V. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Total 

Numărul de ore 

Contact direct Lucrul 

individual 

Teorie 
Lucrări 

practice 

Lucrări de 

laborator 

 Introducere 2 2 - - - 

 Energia electrică, producerea și 

distribuirea. Rolul energiei 

electice în dezvoltarea 

agriculturii.  

2 2 - - - 

1. Electrotehnica generală 44 18 - 12 14 

1.1 Circuite electrice de curent 

continuu.  

6 2 - 2 2 

1.2 Circuite electrice liniare de curent 

alternativ. 

8 4 - 2 2 

1.3 Circuite trifazate de curent 

alternativ. 

6 2 - 2 2 

1.4 Măsurări electrice 6 2 - 2 2 

3
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1.5 Circuite magnetice. 

Transformatorul electric. 

8 4 - 2 2 

1.6  Maşini electrice de curent 

continuu. 

6 2 - 2 2 

1.7 Maşini electrice de curent 

alternativ. 

4 2 - - 2 

2. Bazele electronicii 28 12 - 6 10 

2.1 Procesele electrofizice în 

semiconductoare pure și cu 

impurități. 

2 2 - - - 

2.2  Dioda semiconductoară 6 2 - 2 2 

2.3 Redresoare electronice 6 2 - 2 2 

2.4 Tranzistorul și tiristorul. 6 2 - 2 2 

2.5 Dispozitive optoelectronice. 4 2 - - 2 

2.6 Amplificatorul electronic. 4 2 - - 2 

3. Utilizarea energiei electrice în 

agricultură 

16 8 - 2 6 

3.1 Noțiuni de electrificare  rurală. 3 2 - - 1 

3.2  Iluminatul electri și utilizarea lui 

în agricultură. 

6 2 - 2 2 

3.3 Electrotermia în agricultură. 4 2 - - 2 

3.4 Tehnica  securităţii în instalaţiile 

electrice. 

3 2 - - 1 

 TOTAL 90 40 - 20 30 
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VI. Unităţile de învăţare 
 

Unităţi de 

competenţă 
Unităţi de conţinut 

Abilități 

Introducere 

1.Electrotehnica generală 

CS1 – CS7 1.1 Circuite electrice de curent continuu.  

1.1.1 Structura circuitelor  

electrice şi elementele lor.  

1.1.2 Simbolurile convenţionale.  

1.1.3 Legile fundamentale ale electrotehnicii.  

1.1.4 Legea lui Ohm, Teoremele lui Kirchhoff. 

1.1.5 

Puterea electric şi energia electrică. 

1.2 Circuite electrice liniare de curent 

alternativ. 

1.2.1 Mărimi caracteristice şi parametrii 

circuitelor de curent alternative sinusoidal. 

1.2.2 Valorile mărimilor alternative. 

1.2.3 Circuite monofazate . 

1.2 4 Noțiuni de rezistență activă, rastanță și 

capacitativă. 

1.2.5 Circuit de current alternative cu R, cu RLC. 

1.2.6 Rezonanța de tensiune, curenți și aplicarea 

în practică. 

1.3 Circuite trifazate de curent alternativ. 

1.3.1 Avantajele sistemului trifazat de current 

alternativ. 

1.3.2 Conexiunea surselor și receptoarelor în stea 

și triunghi. 

1.3.3 Puterea activă, reactivă și aparentă în 

sistemele trifazate. 

1.4 Măsurări electrice. 

1.4.1 Generalități. Clasificarea aparatelor de 

 

- Argumentarea legilor 

fundamentale ale 

electrotehnicii. 

- Descrierea 

caracteristicilor 

grupărilor în serie, 

paralel și mixtă. 

-  Însușirea metodelor de 

calcul al circuitelor de 

curent continuu. 

- Explicarea pricipiului 

de generare a curentului 

alternativ. 

-Evidențierea 

deosebirilor dintre 

circuitele de cirent 

continuu și cel 

alternatgiv. 

- Descrierea calitativă a 

fenomenului de 

rezonanță electică. 

-Apliocarea legilor 

circuitului alternativ la 

rezolvarea problemelor. 

-Construirea diagramelor 

fazoriale. 

- Definirea modurilor de 
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măsurare. 

1.4.2 Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice. 

1.5 Circuite magnetice. Transformatorul 

electric. 

1.5.1  Proprietățile și caracteristicile cîmpului 

magnetic: Fluxul magnetic, inducția 

magnetică.Pierderile de putere în mezurile 

feromagnetice. 

1.5.2 Elementele constructive ale 

transformatorului monofazat. 

1.5.3 Funcționarea transformatorului în gol, scurt 

circuit și sarcină. 

1.5.4 Pierderile puterii și randamentul 

transformatorului. 

1.6 Maşini electrice de curent continuu. 

1.6.1 Construcția și principiul de funcționare a 

mașinii de current continuu. 

1.6.2 Clasificarea mașinilor de current continuu. 

1.6.3 Funcționarea în regim de motor și generator. 

1.6.4 Pierderile puterii și randamentul mașinii de 

current continuu. 

1.7 Maşini electrice de curent alternativ. 

1.7.1 Constucția și principiul de funcționare a 

motodului asinhron. 

1.7.2 Regimurile de funcționare a motoarelor 

asincrone. 

1.7.3 Pierderile și randamentul motorului asincron 

trifazat. 

1.7.4 Modificarea motoarelor asincrone destinate 

utilizării în agricultură. 

conexiune în stea, 

triunghi, tensiunilo de 

linie și de fază. 

- Determinarea rolului 

conductorului neutru. 

- Studiul regimurilor de 

sarcină echilibrată și 

dezichilibrată la 

întreruperea unei faze. 

- Elaborarea schemelor 

principaale ținînd cont de 

conectarea al fiecărui 

aparat în parte. 

- Analiza problemelor 

legate de transportul, 

utilizare a energiei 

electrice. 

- Explicarea funcționării 

construcției și 

caracteristicile mașinilor 

de curent continuu și 

alternativ. 

 

 

 

 

 

 

2. Bazele electronicii 

CS1 – CS7 2.1 Procesele electrofizice în semiconductoare 

pure și cu impurități. 

2.1.1 Materialele semiconductoare 

- Analiza calitativă a 

contuctibilității electrice 

în metale, 



10 

 

pure şi cu impurităţi. 

2.1.2 joncţiunea p -n , caracteristicile joncţiunii. 

2.2 Dioda semiconductoară 

 2.2.1 Construcţia diodei semiconductoare. 

2.2.2  Proprietăţile şi caracteristicile de 

funcţionare. 

2.2.3 Tipuri de diode semiconductoare, 

marcarea lor, destinaţia şi domeniile de 

utilizare. 

2.3 Redresoare electronice 

2.3.1 Noţiuni generale. 

2.3.2 Schema structurală, destinaţia 

elementelor. 

2.3.3 Scheme ale redresoarelor monofazate. 

2.3.4 Calculul redresorului. 

2.3.5 Utilizarea redresoarelor în utilajul electric în 

agricultură. 

2.4 Tranzistorul și tiristorul. 

2.4.1 Construcţia, principiul de 

funcţionare a tranzistorului 

bipolar.  

2.4.2 Scheme de montaj. 

Caracteristicile statice de intrare şi ieşire ale 

tranzistorului. 

2.4.3 Construcţia, principiul de 

funcţionare, caracteristica tensiune curent a 

tiristorului. 

2.4.4 Utilizarea tiristorului ca comutator al 

frecvenţei şi în aparatele de 

comandă ale acționărilor electrice. 

 

2.5 Dispozitive optoelectronice. 

2.5.1 Noţiuni generale. 

2.5.2 Fotoefectul şi emisia fotoelectronică. 

semiconductoare, 

electroliți. 

- Explicarea construcției, 

principiului de 

funcționare și 

caracteristicilor diodelor, 

tranzistoarelor. 

- Calcularea și alcătuirea 

schemelor de redresoare. 

- Posedarea metodică de 

elaborare a schemelor de 

montaj a tranzistoarelor. 

- Deducerea concluziilor 

bazîndu-se pe 

caracteristicile de întrare 

și ieșire a tranzstoarelor. 

- Explicarea fotoefectului 

și emisiei 

fotoelectronice. 

- Utilizarea 

dispozitivelor 

optoelectronice în 

automatizarea proceselor 

tehnologice. 

- Citirea schemelor. 

- Elaborarea diferitor 

scheme de 

amplificatoare. 
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2.5.3 Fotorezistorul, fotodioda, fototranzistorul. 

2.5.4 Construcţia, funcţionarea şi utilizarea lor în 

tehnică. 

2.6 Amplificatorul electronic. 

2.6.1 Noţiuni generale. 

2.6.2 Schema structurală a amplificatorului şi 

destinaţia elementelor. 

2.6.3 Funcţionarea amplificatorului de frecvenţă  

joasă. 

3. Utilizarea energiei electrice în agricultură 

CS1 – CS7 3.1 Noțiuni de electrificare  rurală. 

3.1.1 Instalații de producere, transport și 

distribuțir a energiei electrice. 

3.1.2 Scheme de conexiune ale reţelelor electrice. 

3.2 Iluminatul electri și utilizarea lui în 

agricultură. 

3.2.1 Mărimi fotometrice. 

3.2.2 Aparate de iluminat. 

3.2.3 Surse de lumină. 

3.2.4 Calculul instalaţiilor de 

iluminat. 

3.2.5 Iluminatul electric în încăperile de 

producţie. Iluminatul 

exterior.  

3.2.6 Energia radiantă şi folosirea ei în 

agricultură. 

3.3 Electrotermia în agricultură. 

3.3.1 Încălzitoare electrice pentru apă. 

3.3.2 Utilizarea energiei electrice pentru uscătorii. 

3.3.3 Instalaţii pentru prelucrarea primară a 

laptelui. 

3.3.4 Instalaţii electrice pentru incălzirea 

şi aerisirea încăperolor. 

3.4 Tehnica  securităţii în instalaţiile 

- Compararea factorilor 

tehnico-economici a 

instalațiilor de producere 

a energiei electrice. 

- Explicarea schemelor 

de transportare a energiei 

electrice la distanțe. 

- Elaborarea schemelor 

de conexiune a surselor 

de lumină. 

- Selectarea tipurilor ale 

corpurilor de iluminat. 

- Citirea schmelor 

principiale și de montaj 

ale instalațiilor electrice. 

- Expunerea acțiunii 

dăunătoare a curentului 

electri asupra 

organismului uman. 

- Acordarea primului 

ajutor în caz de 

electrocutare. 
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electrice. 

3.4.1 Efectul fiziologic al curentului electric 

asupra corpului uman. 

3.4.2 Accidente provocate de curentul electric. 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni 

de 

realizare 

2. Electrotehnica generală 

Tema 1.1. Regimurile de funcţionare 

a circuitelor electrice. 
Referat 

Prezentarea  

lucrului efectuat 
2 

Tema 1.2. Reprezentarea mărimilor 

sinusoidale R, L, C in circuite de c.a. 
Lucrare practică Darea de seamă 2 

Tema 1.3 Obţinerea sistemului 

trifazat simetric. Receptoare 

echilibrate şi dezechilibrate. 

Referat 
Prezentarea  

lucrului efectuat 
2 

Tema 1.4. Sensibilitatra, constanta şi 

erorile de măsurare a aparatelor de 

măsură. 

Lucrare practică Darea de seamă 2 

Tema 1.5. Construcţia şi principiul 

de funcţionare a transformatorului 

trifazat. Conexiunile infăşurărilor 

transformatoarelor şi grupele de 

conexiune. 

Lucrare practică Darea de seamă 2 

Tema 1.6. Domeniile de utilizare a 

generatoarelor şi motoarelor de 

curent continuu. Scheme ale 

maşinilor de curent continuu după 

Referat 
Prezentarea 

lucrului efectuat 
2 
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modul de alimentare a infăşurării de 

excitaţie. 

Tema 1.7. Metode de pornire a 

motoarelor asincrone trifazate. 

Motorul asincron monofazat. 

Proprietăţi şi utilizări. 

Lucrare practică Darea de seamă 2 

3. Bazele electronicii 

Tema 2.1. Conductivitatea unui 

semiconductor extrinsec. 

Conductivitatea proprie şi prin 

impurităţi. 

Referat 

 

Prezentarea  

lucrului efectuat 
1 

Tema 2.2. Dioda semiconductoare. 

Stabilizatoarele de tensiune. 

Domeniile de utilizare. 

Referat 

 

Prezentarea 

lucrului efectuat 
2 

Tema 2.3. Utilizarea redresoarelor. 

Elaborarea schemelor de redresare a 

curentului alternativ in curent 

continuu. 

Lucrare practică Darea de seamă 2 

Tema 2.4. Alte tipuri de tranzistoare. Referat 

 

Prezentarea  

lucrului efectuat 
1 

Tema 2.5. Caracteristicile 

dispozitivelor optoelectronice. 

Domeniile de utilizare ale 

dispozitivelor optoelectronice. 

Referat 

 

Prezentarea 

lucrului efectuat 
1 

Tema 2.6. Amplificatoare 

electronice. Domeniile de utilizare 

ale amplificatoarelor electronice. 

Referat 

 

Prezentarea 

lucrului efectuat 
2 

4. Utilizarea energiei electrice în agricultură 

Tema 3.1. Elaborarea schemelor de 

conexiune a reţelelor electrice. 

Lucrare practică 

 
Darea de seamă 2 

Tema 3.2. Radiaţiile ultraviolete, Referat Prezentarea  2 
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infraroşii şi utilizarea lor in 

agricultură. 

 lucrului efectuat 

Tema 3.3. Instalaţii electrice pentru 

prelucrarea producţiei agricole. 
Lucrare practică Darea de seamă 2 

Tema 3.4. Măsuri de prevenire a 

accidentelor in instalaţiile electrice. 

Referat 

 

Prezentarea 

lucrului efectuat 
2 

 

VIII. Lucrările de laborator  recomandate 
 

Lucrare de laborator  nr.1 (2 ore – tema 1.1) 

Asocierea rezistențelor în sere paralel și mixtă. 

Lucrare de laborator  nr.2 (2 ore  - tema 1.2.2) 

Circuit de curent alternativ cu rezistor, bobină și condensator conexați în serie. 

Lucrare de laborator  nr.3 (2 ore – tema 1.3) 

Circuite trifazate de curent eltarnativ în regim simetric cu receptori echilibrați și dezichilibrați.  

Lucrare de laborator  nr.4 (2 ore – tema 1-4) 

Măsurarea puterii active și a energiei electrice. 

Lucrare de laborator  nr.5 (2 ore – tema 1-5) 

Determinarea pierderilor de putere în transformatorul monofazat. 

Lucrare de laborator  nr.6 (2 ore – tema 1.6) 

Generatorul de curent continuu cu excitație în paralel. 

Lucrare de laborator  nr.7 (2 ore – tema  2.2) 

Studierea și trasarea caracteristicii tensiunii-curent a diodei semiconductoare. 

Lucrare de laborator  nr.8 (2 ore – tema 2.5) 

Ridicarea caracteristicilor a fotorezistenței. 

Lucrare de laborator  nr.9 (2 ore – tema 2.4) 

Ridicarea şi trasarea caracteristicilor de întrare şi ieşire ale tranzistorului bipolar. 

Lucrare de laborator  nr.10 (2 ore – tema 3.2) 

Studierea surselor de lumină. 
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IX. Sugestii metodologice 
 

Metodologiei formării competenţelor îi revine misiunea de a pune bazele unei învăţări 

conştiente, raţionale, întelegente, realizate la nivel superior de activitate intelectuală. Realizarea 

şi formarea intelectuală urmăreşte implicarea intensă, profundă şi deplină a celui educat, iar o 

lecţie, o anumită activitate didactică este dinamică numai atunci cand are la bază un demers 

euristic, de stimulare a interesului, curiozităţii, dorinţei de a afişa şi a acţiona în propria manieră.  

 Metodologia de formare a competenţelor specifice disciplinei Electrotehnica generală şi 

utilizarea energiei electrice in agricultură  pune accent pe instruirea interactivă. Cercetările 

pedagogice, psihologice, sociale, antropologice recente schimbă viziunea asupra elevului şi 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 personalităţi. 

Metoda didactică reprezintă o acţiune, care asigură eficientizarea învăţării prin obţinerea 

unor rezultate axate pe instruirea interactivă. 

Din evantajul metodelor didactice existente, se optează pentru o metodă sau alta, care se 

consideră optimă pentru situaţia concretă dată. Se are în vedere în special finalitatea acţiunii 

didactice, concordanţa dintre conţinut şi metode, dar şi respectarea (integrală) principiilor 

didactice. 

La disciplina Electrotehnica generală şi utilizarea energiei electrice in agricultură  pe 

langă factorii 

menţionaţi la alegerea metodei, rolul decisiv îl are existenţa mijloacelor de învătămant din 

dotare, ideal fiind ca marea majoritate a lecţiilor să conţină şi o parte de experiment 

(demonstrativ sau de laborator). 

Principalele metode didactice folosite sunt: 

1) Metode verbale se caracterizează prin procedeul de conversaţie elevi-profesor ori 

profesorelevi, 

procedeul de explicaţie profesor-elevi, povestirea, prelegerea, discuţia. 

2) Metode intuitive se caracterizează prin procedeul de demonstrare a filmului didactic 

prezentat in PowerPoint de profesor. 

3) Procedee organizatorice (anunţarea obiectivelor, răspunsul elevului după un plan, lucru in 

grup, lucru individual). 

4) Procedee tehnice (folosirea mijloacelor tehnice, folosirea rechizitelor specifice desenului 

tehnic, proiectarea pieselor, planşe, modele de piese ect.) 

5) Metode moderne caracterizate prin procedeul de inregistrare a informaţiei sub formă de 
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conspect de reper, schiţe, desene ect. 

Dintre metodele utilizate de profesor la lecţiile practice şi de laborator fac parte: 

1) Metode practice (observaţia, rezolvarea unor probleme, problematizarea, proiectarea, 

realizarea lucrărilor de laborator şi practice). 

2) Procedee organizatorice (anunţarea obiectivelor, răspunsul elevului după un plan, lucru in 

grup, lucru individual). 

3) Procedee tehnice (folosirea obiectivelor, reprezentarea schemelor electrice, reprezentarea 

diagramelor vectoriale). 

4) Metode moderne caracterizate prin procedeul de inregistrare a informaţiei sub formă de 

conspect de reper, schiţe de reper. 

Pentru lucrul individual al elevilor profesorul repartizează sarcina de lucru în scopul 

realizării sub formă de lucrări practice, referate. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 

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

Disciplina Electrotehnica generală şi utilizarea energiei electrice în agricultură combină 

caracterul de ştiinţă experimentală şi teoretică, care se bazează pe fizică şi matematică. 

Obiectivul major al evaluării cunoştinţelor şi capacităţilor este dimensionarea şi 

aprecierea rezultatelor obţinute de elevi in raport cu obiectivele proiectate spre a interveni, în 

funcţie de caz,  asupra perfecţionării procesului de predare - învăţare şi obţinere a 

performanţelor. Noutatea tehnologiilor de evaluare constă in schimbarea mecanismelor, care 

implică trecerea de la verificarea tradiţională de cunoştinţe ale elevilor (cu apreciere de note a 

acestor cunoştinţe) la descrierea şi evaluarea rezultatelor invăţării in raport cu unul sau mai multe 

criterii, pentru care obiectivele educaţionale sunt plasate pe primul loc. 

Formele de evaluare sunt determinate de perioadele de studii. Se propun următoarele 

forme de evaluare: 

 Evaluarea iniţială care oferă o sursă utilă de informaţii pentru definitivarea obiectivelor 

de învăţare.  

            Evaluarea formativă (curentă) se va realiza prin verificări sistematice, pe tot parcursul 

procesului didactic, pe secvenţe mici. Evaluarea rezultatelor elevilor după fiecare secvenţă de 

invăţare permite determinarea informaţiilor deosebit de importante, privind atingerea 

obiectivelor preconizate.   

Evaluarea curentă  (formativă) se efectuează prin testare, probe scrise, probe orale. 
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Metodele de evaluare pot fi: tradiţionale, modeme şi specifice disciplinei. 

 

1. Probe scrise: 

• lucrări scrise curente (dictări tehnice după fişe, rezolvarea problemelor); 

• lucrări scrise cu conţinutul creativ (de analiză şi sinteză, de concluzii şi propuneri). 

2. Probe orale - discuţie. 

3. Probe practice: 

• experimente şi cercetări de laborator; 

• observarea, măsurarea şi inregistrarea datelor; 

• prelucrarea datelor experimentale; 

• planificarea, realizarea şi evaluarea investigaţiilor. 

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

alegere sau cu alegere multiplă). 

5. Investigaţia. 

6. Recenzarea dărilor de seamă pentru lucrări de laborator, referatelor. 

 

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

periodice, la sfarşitul unui capitol, sistem de lecţii, sfarşitul intregii activităţi (semestriale, 

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

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Denumirea unităților Mijloace recomandate 

Electrotehnica generală Planșe.  

Fișe tehnologice. 

Arate electrice (ampermetrul, voltmetrul, vatmetrul, 

contorul electric) 

Bazele electronicii Planșe.  

Fișe tehnologice. 

Diode, tranzistoare, tiristore, fotoelemente, 

fotorezistore, fotodiode, fototranzistoare, 

redresoare. 

Utilizarea energiei electrice în 

agricultură 

Planșe.  

Fișe tehnologice. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. crt. Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. 1. Creţu, V. Dobrea, R. Cociu. “Electrotehnica şi 

maşini electrice”. Editura Cuant. Chişinău, 

1998. 

2. V. Cosma şi alţii. ""Electrotehnica şi maşini 

electrice”. Editura didactică, Bucureşti 1990. 

3. “Electrotehnica”. Manual pentru clasa X - a licee 

industriale cu profil de electrotehnică, Tip- 

Cip, 1992. 

4.“ Electrotehnica “. Manual pentru clasele XI şi XII - 

a liceelor industriale. Tip-Cip 1992. 

o cabinet de electrotehnică. 

o laborator de electrotehnică. 

o biblioteca colegiului. 

 

2 Aparate și dispozitive electrice, electronice; 

Instalații electrice.  

o cabinet/laborator de 

electrotehnică 

 

 


