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I. Preliminarii 

Unitatea de curs Electrotehnica şi bazele electronicii I este inclusă în componenta 

fundamentală de formare a competenţelor profesionale ale viitorilor specialişti, în domeniul 

exploatării tehnice a transportului auto. 

În vederea asigurării unei pregătiri teoretice şi practice la nivelul cerinţelor actuale şi de 

viitor, elevii trebuie să posede cunoştinţe în studierea circuitelor electrice, simple şi compuse, 

clasificările şi destinaţiile aparatelor electrice, transformatoarelor electrice, maşinilor electrice. 

Pe parcursul studierii disciplinei date, elevul va putea compune şi conecta circuitele 

electrice ce se referă la  implicarea în laborator unde vor avea deprinderi practice, la care 

elevul  percepe conectarea aparatelor electrice de măsură şi citirea schemelor electrice . 

Scopul principal al  disciplinei este de a forma cunoştinţe teoretice din domeniul 

electrotehnicei, atât pentru aprofundarea în continuare a elevilor în acest domeniu ,cât şi 

pentru posibilitatea implicării în diferite ramuri ale industriei. 

Elevul ,în procesul studierii disciplinei, trebuie să primească cunoştinţe despre căile şi 

perspectivele de dezvoltare a ştiinţei Electrotehnica, despre formarea schemelor electrice şi 

conectarea lor, despre principiul de funcţionare al  transformatoarelor , maşinilor electrice, ş.a 

. 

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

Disciplina Electrotehnica şi bazele electronicii I ca disciplină fundamentală, constituie 

baza dezvoltării ulterioare a disciplinelor tehnice şi tehnologice de specialitate din anii 

superiori, este o disciplină indispensabilă în programul de instruire , în vederea pregătirii 

tânărului specialist de profil mecanică în domeniul exploatării  automobilelor. 

 Disciplina Electrotehnica şi bazele electronicii I necesită corelarea cu alte discipline, 

cum sunt: matematica, fizica, chimia, mecanica tehnică , desenul  tehnic, autovehicule , 

discipline care asigură instrumentele fundamentale pentru predarea noţiunilor de bază  şi 

înţelegerea circuitelor electrice.  

 Disciplina Electrotehnica şi bazele electronicii I, prin bagajul de cunoştinţe ,trebuie să 

dezvolte simţul practic şi gândirea tehnică logică,bazată pe o temeinică pregătire teoretică. 

Totodată,  gândirea tehnică trebuie bine racordată cu gândirea economică, astfel încât orice 

circuit trebuie înţeles şi studiat pentru al activa în domeniul producerii transportului auto. 

 De remarcat şi aportul  deosebit pe care trebuie să-l aducă şi partea aplicativă a 

disciplinei, prin lucrările de laborator şi  racordarea acestora prin metodici experimentale, 

modelarea şi interpretarea rezultatelor. 
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III. Competenţe profesionale specifice disciplinei. 

CS.1  Definirea noţiunilor de bază ale electrotehnicii.  

CS.2  Măsurarea mărimilor electrice de curent continuu.  

CS.3  Măsurarea mărimilor electrice de curent alternativ. 

CS.4 Argumentarea aplicării maşinilor electrice în domeniul profesional. 

IV. Administrarea  disciplinei 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

V 60 29 16 15 Examen 2 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

CS.1  Definirea noţiunilor de bază ale electrotehnicii. 

Noţiuni de bază în electrotehnică 

1.1. Argumentarea rolului unităţii de curs 
Electrotehnica şi bazele electronicii în 
specialitatea transport auto. 
1.2. Identificarea  materialelor electrotehnice. 
1.3. Asocierea diferitor tipuri de materiale 
conductoare, semiconductoare, magnetice, 
electroizolante ,specifice domeniului de 
utilizare. 
1.4. Descrierea  parametrilor câmpului electric, 
sarcinilor electrice. 
1.5. Determinarea proprietăţilor câmpului 
magnetic. 
1.6. Distingerea  importanţei  legii inducţiei 
electromagnetice.  

1.1.  Introducere. Unitatea de 
curs„Electrotehnica şi bazele electronicii”. 
Aplicaţiile şi utilizarea energiei electrice în 
automobilism. 
1.2.  Clasificarea materialelor  electrotehnice: 
- materiale conductoare; 
- materiale semiconductoare; 
- materiale magnetice; 
- materiale electroizolante. 
1.3.  Caracteristicile  şi parametrii câmpului 
electric. 
1.4. Proprietăţile şi caracteristicile câmpului 
magnetic. 
1.5. Inducţia şi autoinducţia câmpului 

magnetic. Legea inducţiei 
electromagnetice.  

 

CS.2  Măsurarea mărimilor electrice de curent continuu 

Curent continuu 

2.1. Raportarea mărimilor electrice de curent 
continuu  cu unităţile de măsură 
corespunzătoare. 

2.2. Efectuarea transformărilor unităţilor de 
măsură utilizând multipli şi submultipli.  

2.3. Reprezentarea simbolurilor grafice ale 
elementelor de circuit electric. 

2.1. Mărimi electrice din circuitele de curent 
continuu (definire, unităţi de măsură, multipli 
şi submultipli, transformări ale unităţilor de 
măsură): 
- intensitatea curentului electric, 
- tensiunea electrică, 
- rezistenţa electrică, 
- puterea  electrică,  



6 / 11 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

2.4. Asocierea mărimilor caracteristice 
elementelor de circuit electric cu unităţile de 
măsură corespunzătoare. 

2. 5. Realizarea de circuite electrice cu 
rezistoare/condensatoare asociate în serie, 
paralel şi mixtă.  

2.6. Determinarea   rezistenţei/capacităţii 
echivalente a circuitelor cu rezistoare/ 
condensatoare asociate în  serie, paralel  şi 
mixtă.  

2.7. Compararea diferitor metode şi  mijloace 
de măsurare ale mărimilor electrice.  

2.8. Măsurarea mărimilor electrice de  curent 
continuu. 

2.9. Determinarea  erorilor în procesul de 
măsurare. 

2.10. Decodificarea simbolurilor folosite pentru 
marcarea aparatelor analogice de măsurat. 

2.11. Identificarea elementelor  panoului  
frontal al aparatelor analogice/digitale. 

2.12. Reprezentarea  schemei  electrice de 
conectare a aparatelor în circuitul de măsurare. 

2.13. Descifrarea informaţiei  indicate de  
aparatele de măsurat. 

2.14. Prezentarea  rezultatelor activităţilor 

desfăşurate. 

- energia electrică.  
2.2. Elemente de circuit electric (definire , 
simbol , mărime caracteristică:  
- rezistoare, 
- condensatoare, 
- bobine, 
- surse electrice.  
 2.3. Legi şi teoreme pentru determinarea 
mărimilor electrice din circuitele de curent 
continuu  (enunţ, relaţii matematice):  
- Legea lui Ohm, 
- Legea lui Joule-Lentz, 
- Teoremele lui  Kirchhoff. 
2.4. Circuite electrice de curent continuu: 
- circuite cu rezistoare/condensatoare 

asociate  în serie, paralel şi  mixt (schema 
electrică, relaţii de calcul ). 

2.5. Procesul  de măsurare şi componentele 
sale: 
- mărimi fizice, mijloace de măsurare, 

metode de măsurare, 
- erori de măsurare.  
2.6. Aparate analogice şi digitale pentru 
măsurarea mărimilor electrice in circuite de 
curent continuu: 
- ampermetre; 
- voltmetre; 
- watmetre; 
 -     multimetre. 
 

CS.3  Măsurarea mărimilor electrice de curent alternativ. 

Curent alternativ 

3.1. Realizarea de montaje experimentale  
simple pentru evidenţierea fenomenului  
inducţiei electromagnetice.  
3.2. Măsurarea mărimilor electrice de  curent 
alternativ. 
 3.3. Asocierea mărimilor caracteristice 
elementelor de circuit şi circuitelor de curent 
alternativ  cu unităţile de măsură 
corespunzătoare.   
3.4. Realizarea unor circuite simple de curent 
alternativ monofazat cu rezistoare, bobine, 
condensatoare  şi a unor circuite trifazate. 
3.5. Definirea circuitelor trifazate şi mărimilor 
caracteristice elementelor conexiunii  în stea şi 
triunghi. 
3.6. Determinarea prin aplicarea relaţiilor 
matematice, a mărimilor caracteristice 
circuitelor electrice de curent alternativ  

3.1. Curentul electric alternativ: 

-     inducţiei electromagnetice; principiul 
funcţionării generatorului de curent alternativ 
monofazat; 

-     mărimi caracteristice curent alternativ  
monofazat: valoarea   instantanee, valoarea 
maximă,  valoarea efectivă, perioada,  
frecvenţa,  pulsaţia.  

3.2. Circuite electrice de curent alternativ  
monofazat (definire, unităţi de măsură, relaţii 
matematice, scheme electrice, diagrame 
vectoriale): 

-     elemente de circuit de curent alternativ : 
rezistoare, bobine,   condensatoare;  

-    circuite electrice cu rezistoare, bobine şi  

      condensatoare conectate în serie sau 
paralel.  
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

monofazat  şi trifazat. 
3.7. Selectarea aparatelor de măsurat în funcţie 
de mărimea electrică de măsură  şi domeniul  
de variaţie al acesteia.  
3.8. Reprezentarea  schemei  electrice de 
conectare a aparatelor de măsurat în circuite  
electrice  de curent alternativ. 
3.9.  Descifrarea  informaţiei indicate de  
aparatele  de  măsură. 
3.10. Evocarea rezultatelor activităţilor 

desfăşurate. 

3.3. Circuite electrice de curent alternativ 
trifazat (definirea , conexiunea fazelor 
generatorului: în stea şi în triunghi, relaţii 
matematice, scheme electrice, diagrame 
vectoriale). 

3.4. Măsurarea mărimilor electrice de curent 
alternativ monofazat (aparate de măsurat, 
scheme de montaj, citirea indicaţiilor): 

- măsurarea intensităţii curentului electric, 

- măsurarea tensiunii electrice, 

- măsurarea impedanţei, 

- măsurarea puterii active, 

- măsurarea puterii reactive, 

- măsurarea puterii aparente, 

 -      măsurarea energiei electrice. 

CS.4 Argumentarea aplicării maşinilor electrice în domeniul profesional. 

Maşini electrice 

4.1. Decodificarea semnelor convenţionale ale 
maşinilor de curent electric.  
4.2. Identificarea valorilor mărimilor nominale 
caracteristice maşinilor electrice. 
4.3. Stabilirea destinaţiei şi clasificării maşinilor 
electrice. 
4.4. Enumerarea  pierderilor şi randamentul 

maşinilor electrice. 

4.5. Definirea  construcţiei şi funcţionarea 
maşinilor electrice.  
4.6. Raportarea  fiecărui tip de asociere a 
maşinii  electrice cu domeniul de utilizare 
corespunzător. 
4.7.Argumentarea aplicării maşinilor electrice  

în domeniul profesional. 

 

4.2.1. Maşini electrice (clasificarea, 
construcţia, destinaţia, principiului de 
funcţionare, pierderile, randamentul şi 
domeniile  de utilizare): 

- transformatoare electrice monofazate, 

- maşini electrice rotative de curent continuu, 

- maşini electrice rotative de curent alternativ 

(asincrone şi sincrone). 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Noţiuni de bază în electrotehnică 4 2 - 2 

2. Curent continuu 18 8 4 6 

3. Curent alternativ 21 10 6 5 
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Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

4. Maşini electrice 17 9 6 2 

 Total 60 29 16 15 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

Istoricul şi aplicaţiile în practică a 
magneţilor permanenţi. Utilizarea în 
transportul auto. 

Referatul 
Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 1 

Metode de rezolvare a reţelelor de 
curent continuu.  

Lucrare  
scrisă 

Prezentarea 
lucrării  în caiet 

Săptămâna 3 

Măsurările electrice. Clasificarea 
măsurării curentului, tensiunii, energiei 
electrice cu ajutorul aparatelor de 
măsurat. 

Prezentarea 
informaţiei 

în caiet 
Comunicarea Săptămâna 5 

Producerea,transportarea și utilizarea 
curentului alternativ.  

Referatul 
Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 7 

Metode de rezolvare a reţelelor de 
curent alternativ cu elemente active şi 
reactive.  

Lucrarea  
scrisă 

Prezentarea 
lucrării scrise 

Săptămâna 9 

Diagrama fazorială a circuitelor trifazate. 
Metode de rezolvare a circuitelor 
trifazate de curent alternativ. 

Lucrarea  
scrisă 

Prezentarea 
lucrării 

Săptămâna  11 

Transformatorul de sudare. Constricţia şi 
principiul de funcţionare. Utilizarea. 

Referatul Comunicarea Săptămâna 13 

Schemele  electrice de conectare  a 
generatoarelor şi motoarelor de curent  
continuu. 

Prezentarea 
schemelor 
electrice cu 

excitaţii 

Prezentarea 
schemelor 
electrice 

Săptămâna 15 

 

VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 

 

Nr. Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice/de laborator Ore 

1. Curent continuu. Asocierea  rezistenţelor:  serie, paralel, mixtă. 2 

Căderea de  tensiune în linii. 2 

2. Curent alternativ Circuitul  neramificat de curent alternativ cu 
elemente active şi reactive, RLC. 

2 

Conexiunea  consumatorilor de energie electrică  în 2 
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stea. 

Verificarea contorului de energie electrică. 
Verificarea  lucrului contorului electric. 

2 

3. Maşini electrice Determinarea  parametrilor şi randamentul  
transformatorului  monofazic. 

2 

Caracteristicile de lucru a motorului  asincron 
trifazat  

2 

Caracteristicile generatorului de curent continuu cu 
excitaţie în paralel 

2 

 

IX. Sugestii metodologice 

Elementul de bază al Curriculumului îl constituie  competenţele ce trebuie concepute  

şi dezvoltate în procesul de formare profesională. Acestea vor fi formate prin organizarea 

eficientă a procesului de instruire. Pentru aceasta sunt necesare două condiţii: 

1. Organizarea activităţilor. Pentru buna organizare a procesului didactic,  ambii 

participanţi necesită  să-şi  organizeze desfăşurarea  activităţilor. De modul cum sunt 

organizate acestea depinde în mare măsură nivelul de formare a competenţelor. În această 

ordine de idei, în procesul de organizare a activităţilor se vor asigura: 

 condiţii optime pentru buna colaborare dintre elev şi profesor;  

 un set de procese care duc la îmbunătăţirea relaţiilor dintre părţi;  

 un nivel de implicare a părţilor acţionând în baza unor reguli şi acţiuni prestabilite. 

2. Selectarea adecvată a metodelor de instruire. Se recomandă utilizarea metodelor de 

instruire precum: 

Simularea şi modelarea. Simularea este utilizată pentru prezentarea la faza iniţială a 

unor concepte, oferind posibilitatea de ghidare a activităţii studentului în bază de situaţii 

practice. Prin intermediul acestei metode se pot reda, prin analogie, diverse situaţii, 

raţionamente, care pot să reprezinte relaţii dintre obiecte, fenomene, procese etc.  

Problematizarea mai poate fi denumită şi predare prin situaţie-problemă. Conform 

acestei metode,elevul  este pus în faţa unor dificultăţi create în mod deliberat  şi prin 

depăşirea lor învaţă ceva nou. Punctul forte al metodei îl constituie situaţia-problemă. Din 

această cauză este important  de a formula  corect situaţia. La crearea situaţiei  - problemă  se 

va ţine cont de următoarele caracteristici:  

A. Situaţia trebuie să reprezinte o dificultate pentru elev, iar pentru a găsi soluţia, 

acesta  va depune  efort în soluţionarea situaţiei - problemă ;  

B. Situaţia trebuie să prezinte interes, astfel încât acesta să acţioneze spre a rezolva 

problema;  

C. Situaţia trebuie să orienteze activitatea elevului spre a rezolva problema şi de al 

cointeresa pe acesta în   dobândirea  noilor  cunoştinţe;  

D. Rezolvarea situaţiei nu va fi posibilă fără a apela la resurselor recent dobândite. 

Prin intermediul situaţiei create, elevul  este cointeresat de a studia, analiza şi a 

participa la rezolvarea problemei. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea a patru 

etape: 

1. Formularea problemei – este descrisă situaţia problemă, explicarea, după necesitate 

a diferitor puncte cheie, care ar permite elevului să perceapă problema;  
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2. Studierea problemei – se lucrează în mod independent, sunt reactualizate anumite 

resurse;  

3. Determinarea soluţiei – în cadrul acestei etape sunt pregătite resursele necesare, se 

descoperă mijloacele care duc la rezolvarea problemei şi este analizat modul de aplicare a 

acestora în determinarea soluţiei;  

4. Obţinerea rezultatului final – se analizează rezultatul obţinut se  formulează  

anumite concluzii. 

Algoritmizarea reprezintă o metodă de predare-învăţare ,bazată pe utilizarea şi 

valorificarea algoritmilor în procesul de instruire. Algoritmul de instruire se  prezintă sub forma 

unui grup de scheme, unui set de operaţii, iar prin parcurgerea lor într-o ordine bine stabilită, 

duce la rezolvarea unui set de probleme caracteristice unei  categorii  de situaţii. În rezultatul 

aplicării acestei metode, se va oferi posibilitatea elevului  de a elabora treptat propriile 

scheme, aplicabile în diferite circumstanţe didactic. 

Studiul de caz este metoda care  valorifică o situaţie reală ,analizează ,rezolvă. Aşa 

cum problemele rezolvate în stilul orientat pe obiecte, au un grad sporit de dificultate, sunt 

cazuri când este necesar de a prezenta elevului  probleme deja rezolvate. Avantajul metodei, 

constă în faptul că fiecare dintre elev  îşi va aduce aportul la analiza şi rezolvarea problemei. În 

utilizarea acestei metode se conturează câteva etape: 1) Selectarea şi prezentarea cazului,     2) 

Organizarea echipelor de lucru, 3) Prelucrarea şi conceptualizarea,  4) Structurarea finală a 

studiului. 

Metodele moderne, cum ar fi masă rotundă, turul galeriei,  cap la cap, ceasul 

întâlnirilor,ş.a. pot fi utilizate la fiecare lecţie teoretică,  pentru a ajuta elevilor să însuşească 

mai uşor materialul, pentru  a permite tuturor elevilor să participe în cadrul orei, fiind mai 

interesante şi mai distractive în comparaţie cu cele tradiţionale. 

Instruirea prin proiecte reprezintă o modalitate de instruire/autoinstruire graţie căreia 

elevii, dar mai ales elevii ,efectuează o cercetare orientată spre obiective practice şi finalizată 

într-un produs ce poate fi un obiect, un aparat, o instalaţie, o culegere tematică, un album, o 

lucrare ştiinţifică etc. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Axarea  procesului de învăţare – predare –evaluare pe competenţe ,presupune 

efectuarea evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi 

structurată în evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce ţin de interpretarea creativă a 

informaţiilor şi de capacitatea de a rezolva situaţiile de problemă.  

Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui 

feedback continuu, fapt ce va permite îmbunătăţirea  procesului de învăţare, stimularea 

autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea evaluării 

selective sau individuale.  

Pentru eficientizarea proceselor  de evaluare, cadrul didactic în prealabil va aduce la 

cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi 

condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: observarea 

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului pe parcursul a trei  luni de 

studii, discuţia/conversaţia, prezentarea proiectelor individuale de activitate, lucrărilor de 

laborator şi cele de control. Prin evaluarea curentă/formativă, cadrele didactice informează 

elevul despre nivelul de performanţă şi  îl motivează să se implice în dobândirea 

competenţelor profesionale. 
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Evaluarea sumativă se realizează la finele modulului I cu examen în scris  în baza 

simulării în atelier a unei situaţii de problemă din contexte profesionale variate, care solicită 

elevului demonstrarea competenţei profesionale. Cadrele didactice vor elabora sarcini ,prin 

care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre demonstrarea sistemului de 

cunoştinţe şi abilităţi, fiind incluse atât probe practice, cât şi teoretice în testul grilă . În acest 

scop, vor fi clar stabiliţi indicatorii şi descriptorii de performanţă ai procesului şi produsului 

realizat de către elev. 

La finele modulului I elevii vor prezenta toate lucrările realizate , astfel  fiind admişi 

pentru examen.  

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru orele teoretice -  Mostre, planşe, fişe individuale, aparate electrice şi electronice, 

proiector , ecran, calculator portabil, multimedia. 

Pentru orele de laborator - Lucrările de laborator conţin setul de lucrări şi indicaţiile metodice,  

aparate electrice de măsură şi  control, multimetru, osciloscop, frecvenţmetru. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ 

accesată/ procurată 

resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1 Ciobanu A. Teoria circuitelor electrice, 
Chişinău 1998 

Bibliotecă 5 

2 
Danciu G. Echipamente electrice şi electronice 
pentru automatizări, Bucureşti  1999. 

Bibliotecă 6 

3 
Alexandru  Fransua  şi Sanda  Canescu, 
Electrotehnica  şi Electronica ,Cimişlia  1993 

Bibliotecă 163 

4 Popescu C. Electrotehnica, Chişinău 2004. Bibliotecă 48 

5 
Evdochimov A. „Общая электротехника с  
основами электроники” ,Москва 1979 

Bibliotecă 200 

6 

www. Google.md 
www. Wikipedia. ro. 
www. Fotobcu.ro 
www. Motinfo.ro 
www. Pdfquen. ro 
www. Mediaticr.ning.com 

Internet  

 

 

 




