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I.Preliminări 
 

Fenomenele electrice și magnetice au fost cunoscute încă în adâncă antichitate. Ele 
au început să fie studiate din punct de vedere științific din anul 1600 când Hilbert a publicat 
lucrarea sa referitor la aceste fenomene. Electrotehnica ca știință se ocupă, pe de o parte, 
de studierea fenomenelor electrice și magnetice, iar pe de altă parte, de folosirea lor 
practică. 

Energetica din zilele noastre este reprezentată în fond de electroenergetică. Energia 
electrică se produce la centrale cu generatoare electrice, se preface apoi cu ajutorul unor 
dispozitive electrice la stații de transformare și este distribuită la consumatori prin rețele 
electrice. 

Mașinile și mecanismele de producție de la fabrici și uzine au în marea lor majoritate 
acționare electrică, adică sânt puse în funcțiune cu ajutorul motoarelor electrice. Mult mai 
rar este folosită acționarea hidraulică ori pneumatică. 

Aparate, instrumente și dispozitive electrice de măsură sânt folosite pe o scară 
foarte largă. Măsurarea mărimilor neelectrice prin metode electrice constituie obiectul 
unei discipline speciale. 

Curriculum “Electrotehnica și Electronica Industrială’’ este elaborat pentru elevii 
înmatriculați în baza studiilor gimnaziale la specialitatea 71460 Mecatronica, în 
conformitate cu planul de învățământ, ediția 2020. 

Scopul curriculumului este formarea competențelor profesionale ale viitorului 
specialist în domeniul “Mecanică și prelucrarea metalelor”, conform calificării 
profesionale. 

Curriculum ,,Electrotehnica și Electronica Industrială’’ este disciplina indispensabilă 
oricărui specialist din domeniul de formare profesională “Mecanică și prelucrarea 
materialelor” pentru a-i permite interpretarea corectă, unitară și obiectivă a alegerii 
metodei de generare a suprafețelor. 

 
II.Motivația, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

 

Prin parcurgerea cursului “Electrotehnica și Electronica Industrială’’ se urmărește 
dobândirea unor abilități și deprinderi în alegerea și analiza sistemelor de fabricație, pe 
baza unor criterii de evaluare și analiză specificate, precum și de corelare a sistemelor de 
fabricație cu alte aspecte ale planificării și controlului în industriile producătoare. 

Electrotehnica prevede studierea proceselor fizice care au loc în circuitele de curent 
continuu și alternativ și legile cărora se supun aceste procese, metodele de calcul a 
circuitelor electrice, proprietăților materialelor electrotehnice folosite în construcția 
instalațiilor electrotehnice și a aparatelor electrice de măsurat. 

Tehnica nouă cere de la specialiștii de diferite ranguri, cunoștințe și deprinderi 
trainice pentru a se orienta liber in mulțimea de agregate electrotehnice. 

În condițiile contemporane este necesar de instruit viitori specialiști care de sine 
stătător să rezolve problemele în exploatarea și deservirea tehnică a instalațiilor electrice 
construite pe principii contemporane și de perspectivă. În legătură cu aceasta elevii trebuie 
instruiți in baza conceptului de competentă. 

Curriculum la disciplina Electrotehnica este un document reglator care determină: 

• Cerințele față de pregătirea anterioară a elevilor, necesare pentru asimilarea 
cunoștințelor și formarea deprinderilor la disciplina menționată. 

• Rolul și locul disciplinei Electrotehnica în formarea specialistului. 

• Obiectivele disciplinei Electrotehnica. 
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• Cerințele și metodele de evaluare curentă și finală a cunoștințelor elevilor. 
La elaborarea curriculumului s-a ținut cont de calificarea absolvenților colegiului la 

specializarea respectivă, de experiența acumulată la pregătirea specialiștilor, precum și a 
profesorilor care predau discipline înrudite la specializarea nominalizată. 

Curricola “Electrotehnica și Electronica Industrială’’ oferă elevilor posibilitatea de 
adaptare la cerințele pieței muncii și la dinamica evoluției tehnologice de a-și forma 
competențe de bază în legătură cu modul de utilizare a sistemelor flexibile de fabricație în 
industriile producătoare. 

Studierea modulului “Electrotehnica și Electronica Industrială’’ este o precondiție 
pentru studierea unităților de curs: Sisteme mecatronice industriale și echipament pentru 
mașini-unelte cu comandă numerică; Automatizarea proceselor de producție; Economia și 
managementul industrial, Reglarea mașinilor-unelte cu comandă numerică, Exploatarea și 
întreținerea utilajului tehnologic industrial - în dezvoltarea unei cariere profesionale de 
succes. 
 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 
 
CS1. Construcția joncțiunii p-n. 
CS2. Purtătorii de sarcină în joncțiunea p-n; 
CS3. Caracteristica Volt-Amperică a joncțiunii p-n; 
CS4. Ce este o Heterojoncțiune; 
CS5. Care sunt mecanismele de străpungere a joncțiunii p-n; 
CS6. Care sunt diodele redresoare realizate în baza joncțiunii p-n; 
CS7. Ce este un Tranzistor bipolar; 
CS8. Ce este un Tranzistor cu Efect de Câmp; 
CS9. Ce este un Teristor ; 
CS10. Ce este un Semistor. 

 
IV. Administrarea disciplinei 
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V. Unitățile de învățare 
 

Unități de 
competență 

Unități de conținut Abilități 

1. Joncțiunile p-n. 

UC.1.1. Formarea 
joncțiunii p-n, 
diferența de 
potențial la 
contacte. 

1.1. Semiconductori extrinseci;  
1.2. Semiconductori de tip n; 
1.3. Semiconductori de tip p; 
1.4. Statistica purtătorilor; 

A1.1. Ce este un semiconductor;  
A1.2. Cum sunt confecționați 
semiconductorii de tip n și de tip p. 
A1.3. Nivelul Fermi în 
semiconductor. 

UC.1.2. Joncțiunea 
p-n. 

1.5. Lățimea joncțiunii p-n; 
1.6. Polarizarea directă și 
inversă a joncțiunii; 
1.7. Capacitatea joncțiunii p-n 

A1.4. Care este lățimea joncțiunii în 
regiunea n și regiunea p; 
A1.5. Cum se schimbă potențialul 
de contact la polarizare directă și 
inversă a joncțiunii p-n; 
1.6. Ce este capacitatea de difuzie și 
de barieră. 

UC.1.3. Purtători 
de sarcină și 
curentul prin 
joncțiunea p-n. 

1.8. Injecția și extracția 
purtătorilor de sarcină 
minoritari; 
1.9. Curentul prin joncțiunea p-
n. 

A1.7. Ce este injecția și extracția în 
semiconductor; 
A1.8. Mecanismul de apariție a 
curentului de drift și de difuzie. 

UC.1.4. 
Caracteristica volt-
amperică a 
joncțiunii p-n. 

1.10. Caracteristica volt-
amperică a joncțiunii p-n cu 
bază lată; 
1.11. Caracteristica volt-
amperică a joncțiunii p-n cu 
bază îngustă. 

A1.9. Cum arată caracteristica volt-
amperică a joncțiunii p-n diferența 
între bază lată și îngustă. 

UC.1.5. 
Heterojoncțiuni. 

1.12. Heterojoncțiune; 
1.13. Diagrama energetică a 
unei heterojoncțiuni. 

A1.10. Ce este o heterojoncțiune; 
A1.11. Deosebirea între diagrama 
energetică a heterojoncțiunii și 
joncțiunii p-n. 

UC.1.6. Străpungeri 1.14. Străpungerea joncțiunii p-
n; 
1.15. Tipuri de străpungeri a 
joncțiunii p-n. 

A1.12. Ce este străpungerea 
joncțiunii p-n; 
A1.13. Mecanismele de 
străpungere a joncțiunii p-n. 

2. Diode redresoare. 

UC.2.1. Diodele 
redresoare. 

2.1. Diode redresoare, 
generalități; 
2.2. CVA; 
2.3. Parametrii de bază a diodei 
redresoare.  

A2.1. Cum se formează dioda 
redresoare; 
A2.2. Care sunt parametrii de bază a 
diodei redresoare. 

UC.2.2. Stabilitron 2.4. Stabilitron, generalități; 
2.5. CVA a unui stabilitron; 
2.6. Caracteristicile de bază. 

A2.3. Stabilitronul și principiul lui de 
funcționare; 
A2.4. Cum arată CVA a unui 
stabilitron; 
A2.5. Care sunt caracteristicile de 
bază a stabilitronului. 
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Unități de 
competență 

Unități de conținut Abilități 

UC.2.3. Diode de 
frecvență înaltă. 

2.7. Diode de frecvență înaltă, 
impuls. 
2.8. Diode de frecvență 
supraînalță, tunel. 
2.9. Diode Gunn. 

A2.6. Particularitățile diodei de 
frecvență înaltă; 
A2.7. Particularitățile diodei tunel. 
A2.8. Particularitățile diodei Gunn. 

UC.2.4. Dioda 
Schottky 

2.10. Dioda Schottky, 
generalități.  
2.11. CVA. 

A2.9. Particularitățile diodei 
Schottky; 
A2.10. Cum arată CVA a diodei 
Schottky. 

UC.2.5. Varicap. 2.12. Varicap, generalități. 
2.13. Factorul de calitate și 
rezistența lui. 

A2.11. Principiul de funcționare a 
varicapului. 
A2.12. Caracteristicile de bază a 
varicapului. 

3. Tranzistorii bipolari 

UC.3.1. Tranzistorii 
bipolari. 

3.1. Tranzistorii bipolari, 
generalități; 
3.2. Principiul de lucru și 
particularități de bază; 

A3.1. Construcția tranzistorului 
bipolar; 
A3.2. Caracteristici de bază a 
tranzistorului bipolar; 

UC.3.2. Utilizarea 
unui tranzistor 
bipolar. 

3.3. Scheme de conectare a 
tranzistorului bipolar; 
3.4. Caracteristici de 
intrare/ieșire a TB. 

A3.3. Cum poate fi întrebuințat un 
tranzistor bipolar pnp și npn. 
A3.4. Care sunt caracteristicile de 
intrare/ieșire a TB la diferite 
conexiuni. 

UC.3.3. Scheme 
structurale 
caracteristici de 
ieșire și 
străpungerea unui 
tranzistor. 

3.5. Scheme structurale de 
corectare a TB. 
3.6. Formarea impulsurilor de 
curent a 
colectorului/emițătorului. 

A3.3. Schemele structurale tipice 
de conectare, caracteristicile de 
ieșire. 
A3.4. Cum se formează curentul 
colectorului și emițătorului.  

4. Tranzistorii cu efect de câmp 

UC.4.1. Tranzistorii 
cu efect de câmp cu 
joncțiune.  

4.1. Principiul de lucru a 
tranzistorului cu efect de câmp 
cu joncțiune p-n. 
4.2. Proprietățile de 
amplificare. 
4.3. Caracteristicile de bază. 

A4.1. Ce este un TEC cu joncțiune. 
A4.2. Care sunt caracteristicile de 
bază a unui TEC cu joncțiune. 

UC.4.2. Tranzistorii 
cu efect de câmp cu 
grilă izolată MOS. 

4.4. Efectul de câmp și 
conductibilitatea de suprafață. 
4.5. Diagrama energetică fără 
și cu polarizare.  
4.6. Construcția tranzistorilor 
MOS și caracteristicile de bază. 

A4.3. Ce este un TEC. 
A4.4. Cum arată diagrama 
energetică a unui TEC. 
A4.5. Care sunt construcțiile de 
bază a TEC.  

5. Tiristor 

UC.5.1. Tiristori, 
generalități.  

5.1. Structura și simbolul grafic 
al tiristorului. 

A5.1. Care este structura unui 
tiristor. 



8 / 14 

Unități de 
competență 

Unități de conținut Abilități 

5.2. Principiul de lucru, CVA, 
Construcția.  
5.3. Comutarea tiristorului. 

A5.2. Care este principiul de lucru a 
tiristorului. 
A5.3. Când are loc comutarea 
teristorului.  

6. Semistor 

UC.6.1. Semistor. 6.1. Semistor, generalități. 
6.2. Principiul de lucru, CVA, 
construcția. 
6.3. Comutarea semistorului. 

A6.1. Construcția unui semistor. 
A6.2. Care este principiul de lucru a 
semistoruluil. 
A6.3. Când are loc comutarea 
semistorului. 

 
VI. Reprezentarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
contact direct Lucrul 

individual IT IP 

1. . 
1.1. Formarea joncțiunii p-n, diferența de 
potențial la contacte. 12 2 4 6 

2.  1.2. Joncțiunea p-n. 12 2 4 6 

3.  
1.3. Purtători de sarcină și curentul prin 
joncțiunea p-n. 12 2 4 6 

4.  
1.4. Caracteristica volt-amperică a 
joncțiunii p-n. 8 2 2 4 

5.  1.5. Heterojoncțiuni. 10 2 2 6 

6.  1.6. Străpungeri 18 4 4 10 

7.  2.1. Diodele redresoare. 9 1 4 4 

8.  2.2. Stabilitron 7 1 2 4 

9.  2.3. Diode de frecvență înaltă. 5 1 2 2 

10.  2.4. Dioda Schottky 7 1 2 4 

11.  2.5. Varicap. 5 1 2 2 

12.  3.1. Tranzistorii bipolari. 12 2 4 6 

13.  3.2. Utilizarea unui tranzistor bipolar. 9 1 4 4 

14.  
3.3. Scheme structurale caracteristici de 
ieșire și străpungerea unui tranzistor. 9 1 4 4 

15.  
4.1. Tranzistorii cu efect de câmp cu 
joncțiune. 12 2 4 6 

16.  
4.2. Tranzistorii cu efect de câmp cu grilă 
izolată MOS. 12 2 4 6 

17.  5.1. Teristori, generalități. 12 2 4 6 

18.  6.1. Semistor. 9 1 4 4 

Total general 180 30 60 90 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 
 

Nr. 
d/o 

Materie pentru studiul individual 
Produs de 
evaluare 

Modalități 
de evaluare 

Termeni de 
realizare 

1.  
1.1. Formarea joncțiunii p-n, diferența 
de potențial la contacte. 

Raport Susținerea 
orală 

I sap. 
sept 

2.  
1.2. Joncțiunea p-n. Raport Susținerea 

orală 
II sap. 
sept 

3.  
1.3. Purtători de sarcină și curentul prin 
joncțiunea p-n. 

Raport Susținerea 
orală 

III sap. 
sept 

4.  
1.4. Caracteristica volt-amperică a 
joncțiunii p-n. 

Referat Susținerea 
orală 

IV sap. 
sept 

5.  
1.5. Heterojoncțiuni. Raport Susținerea 

orală 
I sap. 
oct. 

6.  
1.6. Străpungeri Referat Susținerea 

orală 
I sap. 
oct. 

7.  
2.1. Diodele redresoare. Referat Susținerea 

orală 
II sap. 
oct. 

8.  
2.2. Stabilitron Referat Susținerea 

orală 
II sap. 
oct. 

9.  
2.3. Diode de frecvență înaltă. Referat Susținerea 

orală 
III sap. 

oct. 

10.  
2.4. Dioda Schottky Referat Susținerea 

orală 
III sap. 

oct. 

11.  
2.5. Varicap. Referat Susținerea 

orală 
III sap. 

oct. 

12.  
3.1. Tranzistorii bipolari. Referat Susținerea 

orală 
IV sap. 

oct. 

13.  
3.2. Utilizarea unui tranzistor bipolar. Referat Susținerea 

orală 
IV sap. 

oct. 

14.  
3.3. Scheme structurale caracteristici de 
ieșire și străpungerea unui tranzisor. 

Referat Susținerea 
orală 

I sap. 
noiemb. 

15.  
4.1. Tranzistorii cu efect de câmp cu 
joncțiune. 

Referat Susținerea 
orală 

II sap. 
noiemb. 

16.  
4.2. Tranzistorii cu efect de câmp cu 
grilă izolată MOS. 

Referat Susținerea 
orală 

III sap. 
noiemb. 

17.  
5.1. Teristori, generalități. Raport Susținerea 

orală 
IV sap. 
noiemb 

18.  
6.1. Semistor. Referat Susținerea 

orală 
I sap. 

noiemb 
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VIII. Conținutul lucrărilor practice/laborator recomandate 

Nr. 
d/o 

Denumirea lucrărilor practice/laborator 

1. Extragerea caracteristicii volt-amperice a joncțiunii p-n 

2. Extragerea caracteristicii volt-amperice a stabilitronului 

3. Studiul tranzistorului bipolar. 

4. Studiul tranzistorului cu efect de câmp cu joncțiune 

5. Studiul tranzistorului cu efect de câmp MOS 

 
IX. Sugestii metodologice 

Conținuturile disciplinei sunt proiectate pentru a fi parcurse patru ore pe săptămână 
în semestru IV. 

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat 
fiecărei teme, în funcția de dificultatea acesteia, de nivelul cunoștințelor anterioare ale 
grupului instruit. 

Între competențe și conținuturi este o relație binevocă, competențele determină 
conținuturi tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a 
competențelor necesare. 

Pentru atingerea competențelor dorite activitățile de învățare – predare - evaluare 
utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv și centrat pe elevi, cu 
ponderea sporită pe activitățile de învățare și nu pe cele de predare, pe activitățile practice 
și mai puțin cele teoretice. 

Este binevenită elaborarea și prezentarea unor referate interdisciplinare cărora 
documentare se obține prin navigarea pe Internet, implicarea elevilor în diferite exerciții 
de documentare, sunt alte  câteva exemple de activități de învățare – predare care pot fi 
utilizate. 

Parcurgerea conținuturilor este obligatorie, ordinea în care acestea urmează a fi 
parcurse fiind, de regulă, cea propusa în tabelul de corelare a competențelor specifice cu 
conținuturi, dar se impune abordarea flexibilă și diferențiată a acestora în funcție de 
resursele disponibile și de nevoile locale de formare. 

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să țină seama de următoarele 
principii ale educației: 

• elevii învață cel mai bine atunci când consideră ca învățarea răspunde 
nevoilor lor. 

• elevii învață când fac ceva și când sunt implicați activ în procesul de învățare. 

• elevii au stiluri proprii de învățare; ei învață în moduri diferite, cu viteze 
diferite și din experiențe diferite. 

• participanții contribuie cu cunoștințe semnificative și importante în procesul 
de învățământ. 

• elevii învață cel mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” 
informațiile noi și a le asocia cu ”cunoștințele vechi”. 

• procesul de predare – învățare trebuie să aibă un caracter activ ăi centrat pe 
elev. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere: 

Diferențierea sarcinilor și timpul alocat prin: 

• gradarea sarcinilor de la ușor la dificil, utilizând în acest sens fișe de lucru; 

• fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri și la 
nivele diferite;  
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• fixare a sarcinilor diferite pentru grupuri sau indivizi diferiți, în funcție de 
abilitați; 

• prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau grafic); 
Diferențierea cunoștințelor elevilor, prin: 

• abordarea tuturor tipurilor de învățare (auditiv, vizual, practic sau prin 
contact direct); 

• formarea de perechi de elevi cu abilități diferite care se pot ajuta reciproc. 

• utilizarea verificării de către un coleg, verificarea prin îndrumător, grupuri de 
studiu: 

Diferențierea răspunsului prin: 

• utilizarea autoevaluării și solicitarea elevilor de a-și impune obiective. 

• se recomandă desfășurarea lecțiilor în cabinete amenajate și echipate 
corespunzător (rechizite adecvate, seturi de piese, mape cu desene, planșe, proiector, 
calculator). 

Stabilirea tipurilor de aplicație va avea în vederea corelării lor cu domeniul de 
specializarea în care se pregătesc elevii, rezolvarea sarcinilor de lucru se va face fie prin 
aplicații individuale, fie prin activități în grup, favorizând lucrul în echipa și responsabilitate 
pentru sarcina primită. 

 
X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Evaluarea este implicită demersului pedagogic și urmărește măsura în care au fost 
formate deprinderile. 

Evaluarea permite atât profesorului cât și elevului să cunoască nivelul de 
achiziționare a deprinderilor și cunoștințelor, să identifice lacunele și cauzele lor, și 
realizeze un feed-back eficient în vederea reglării procesului de predare-învățare. 

Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor 
probe explicite corespunzătoare deprinderilor vizate. 
 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea 

competenței 
Criterii de evaluare a produselor 

1. 
Argumentare 

orală 

• Corespunderea formulărilor temei. 
•  Selectarea și structurarea logică a argumentelor în 

corespundere cu tezele 
• puse în discuție. 
• Apelarea la propria experiență în argumentarea tezelor puse 

în discuție. 
• Utilizarea unui limbaj adecvat și bogat, respectarea normelor 

literare. 
•  Utilizarea corectă și adecvată a mijloacelor orale de 

exprimare (intonația, gesturile, vocabularul etc.). 

2. 
Problemă 
rezolvată 

• Înțelegerea problemei. 
• Documentarea in vederea identificării informațiilor necesare 

in rezolvarea problemei. 
• Stabilirea strategiei rezolutive. 
• Prezentarea si interpretarea rezultatelor. 

3. Proiect elaborat 
• Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă unitar 

și coerent, logic și argumentat tema propusă. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea 

competenței 
Criterii de evaluare a produselor 

• Completitudinea proiectului - felul în care au fost evidențiate 
conexiunile și perspectivele interdisciplinare ale temei, 
competențele și abilitățile de ordin teoretic și practic și 
maniera în care acestea servesc conținutului științific. 

• Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, rigoarea si 
coerenta demersului științific, logica și argumentarea ideilor, 
corectitudinea concluziilor. 

• Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, bogăția 
și varietatea surselor de informare, relevanța și actualitatea 
acestora, semnificația datelor colectate s.a. 

• Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce proiectul in 
abordarea temei sau în soluționarea problemei. 

4. Referat 

• Corespunderea referatului temei. 
• Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 
• Adecvarea la conținutul surselor primare. 
• Coerența și logica expunerii. 
• Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 
• Gradul de originalitate și de noutate. 
• Modul de structurare a lucrării. 
• Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 
• Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

5. Rezumat oral 

• Expune tematica lucrării în cauză. 
• Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării. 
• Expunerea orală este concisă și structurată logic. 
• Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 
• Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 din 

textul inițial. 

66.. Rezumat scris 

• Expune tematica lucrării în cauză. 
• Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării. 
• Textul rezumatului este concis și structurat logic. 
• Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 
• Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea lui, nu 

trebuie să existe contrasens. 
• Coerența: rezumatul are o unitate și un sens evident, lizibil 

pentru cei care nu cunosc textul sursă. 
• Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 

argumentelor sunt clare și evidente. 
• Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată și 

transpusă. 
• Respectarea modalităților de enunțare a textului sursă: 

rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă textului sursă. 
• Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un 

colaj de citate. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea 

competenței 
Criterii de evaluare a produselor 

• Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 din 
textul inițial. 

• Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a 
ideilor, 

• Text formatat citeț, lizibil, plasarea clară în pagină. 

7. Studiu de caz 

• Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
• Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora. 
• Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat. 
• Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
• Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
• Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat 

de caz. 
• Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și 

formularea. 
• Logica sumarului. 
• Referință la programe. 
• Completitudinea informației și coerența între subiect și 

documentele studiate. 
• Noutatea și valoarea științifică a informației. 
• Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 
• Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 

adaptarea conținutului. 
• Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 
• Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 
• Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 
• Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
• Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora. 
• Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat. 
• Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
• Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat 

de caz. 

 
XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă și cretă, 
opțional de proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și 
încălcarea disciplinei în timpul cursului. 

Pentru lucrările de laborator și practice vor fi necesare materiale ilustrative, scheme 
pe suport hârtie. Aceste vor conține în dependență de unitatea de conținut informația 
pentru descrierea succintă a construcției mașinilor-unelte, principiul de reglare a 
elementelor componente, pentru realizarea competențelor profesionale.  



14 / 14 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice 
Tablă interactivă sau proiector, placate informative, tablă 
cu cretă. 

Pentru orele practice Tabele normative, desene de execuție ale schemelor 
cinematice ale mașinilor-unelte pe suport hârtie, atlas cu 
dispozitive de fixare a sculelor așchietoare, atlas cu 
dispozitive de fixare a pieselor prelucrate. 

Pentru orele laborator Laborator specializat cu mașini-unelte de diverse tipuri, 
dispozitive, accesorii, scule așchietoare, semifabricate 
pentru prelucrare. 

 
XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. 
И.М. Викулин, В.И. Стафеев. Физика 
полупроводниковых приборов. Москва, 
«Радио и связь» 1990.  

Biblioteca CI 10 

2. 

Пасынков В.В., Чиркин Л.К. 
Полупроводниковые приборы. М.: Высшая 
школа, 1987. - 479 с. ил. Учебник для вузов по 
специальности «Полупроводники и 
диэлектрики» и «Полупроводниковые и 
микроэлектронные приборы». - 4-е изд., пер. 
и доп.  

Biblioteca CI 20 

3. 
К.В. Шалимова. Физика полупроводников. 
Москва, Энергоатомиздат, 1985. — 392 с  

Biblioteca CI 30 

4. 

Шалимова К. В. Физика полупроводников: 
Учебник. 4 е изд., стер. — СПб.: Издательство 
«Лань», 2010. — 400 с. — (Учебники для вузов. 
Специальная литература). ISBN 978 5 8114 
0922 8  

Biblioteca CI 30 

5. 

Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. 
Учебное пособие. — 2-е издание, 
переработанное и дополненное. — Москва: 
Лаборатория базовых знаний, 2001.  -488 с.: 
ил 

Biblioteca CI 20 

6. 
Лебедев А.И. Физика полупроводниковых 
приборов. М.: Физматлит, 2008. - 488 с.  

Biblioteca CI 30 

7. 

George Mihail G. Rusu, Gheorghe I. Rusu. Bazele 
fizicii semiconductorilor, Vol. III: Statistica 
purtătorilor de sarcina. Fenomene de transport. 
Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, 2015, 326 
pagini, ISBN: 9786067141405 

Biblioteca CI 30 
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