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I. Preliminarii 

Curriculum modular Sisteme electronice de comandă și control este elaborat în baza 

Standardului de calificare, specialitatea Mecatronică mașini și utilaje agricole, calificarea 

tehnician mecatronică. 

Modulul Sisteme electronice de comandă și control I și II face parte din componenta obligatorie 

de profil a programului de formare profesională şi este centrat pe rezultate ale învățării, care 

vor asigura formarea competențelor profesionale specifice, identificate în Standardul de 

calificare al tehnicianului mecatronică. 

Totodată modulul este orientat spre formarea la elevi a competențelor-cheie și transversale, 

necesare viitorilor tehnicieni pentru o integrare cât mai reușită în piața muncii și o adaptare 

socială rapidă, respondentă la schimbările actuale și de perspectivă. Aceste competențe sunt 

dezvoltate pe parcursul întregii perioade de instruire a formabilului cu accent substanțial pe 

următorul set de rezultate ale învățării specifice pentru tehnicianul mecatronică: 

- Competența de interacțiune socială, necesară pentru organizarea procesului de lucru în 

colectiv, cu accent preponderent pe aplicarea corectă în comunicare a terminologiei de 

specialitate, inclusiv în limba străină în funcție de solicitarea agentului economic. 

- Autonomia și responsabilitatea în condiții de muncă, care sunt, de obicei, previzibile, vor 

asigura formarea la elev a unui șir de cunoștințe, deprinderi și atitudini, vor facilitata realizarea 

cu succes a sarcinilor de lucru. O atenție sporită se va axa pe aplicarea prevederilor legale 

privind sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, inclusiv de 

prevenire și stingere a incendiilor specifice atelierelor de reparație și de aplicare a normelor de 

protecție a mediului. Elevul va identifica metode, mijloace, elemente pentru care există soluții, 

remedieri, asigurând astfel îndeplinirea atribuțiilor profesionale. 

Scopul curriculum-ului este cunoașterea și înțelegerea principiului de funcționare a sistemelor 

electronice de comandă și control, caracteristicelor și parametrilor acestora, domeniilor de 

utilizare și modului de aplicare în practică a dispozitivelor electronice. 

Studierea modulului Sisteme electronice de comandă și control se va baza pe achiziții de 

cunoștințe teoretice și practice obținute în cadrul disciplinelor de cultură generală: Fizică, 

Matematică, precum și modulelor din componenta de profil, precum: Acționări hidraulice și 

pneumatice, Acționări electrice, Bazele proiectării sistemelor mecanice, Acționări mecanice.  

 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Piața muncii solicită specialiști, ce dețin competențe profesionale, posedă abilități, cunoștințe, 

manifestă atitudine și responsabilitate pentru operarea cu mașini, utilaje agricole moderne, 

dotate cu sisteme mecatronice. Tehnicianul mecatronică va desfășura activități de organizare, 

coordonare, monitorizare, verificare ajustare a funcționalității tehnicii agricole atât mecanic, cât 

și electronic. Specialistul, ce deține calificarea tehnician mecatronică în activitatea profesională 
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va îmbina elementele din mecanică, electrotehnică, electronică și sisteme informaționale, care 

vor asigura funcționalitatea sistemelor tehnice și mecatronice ale mașinilor și utilajelor agricole. 

Electronica este unul din cele mai importante domenii ale industriei moderne. Modulul Sisteme 

electronice de comandă și control I și II este fundamentul cunoașterii tehnicii electronice și 

constituie o componentă forte în procesul de proiectare, producere, utilizare și mentenanță a 

sistemelor și dispozitivelor electronice prin integrarea subsistemelor componente (mecanic, 

electronic, optic, informatic etc.). Totodată, viitorul specialist va obține competențe de a 

identifica defecțiunile sistemelor electronice în ansamblu și prin corelarea cu cele electrice, 

hidraulice și pneumatice și de a înlătura sistematic defecțiunile pentru a asigura funcționarea 

sistemului în întregime. Dobândirea de cunoștințe din cadrul acestui modul va forma 

competențe referitoare la utilizarea senzorilor și traductoarelor în sistemele mecatronice, la 

achiziția și prelucrarea informației preluate de la acestea. Înțelegerea principiilor de lucru ale 

senzorilor și traductoarelor este absolut necesară la utilizarea lor în circuitele de măsurare.  

Modulul se propune pentru a fi studiat în semestrele 3 și 4 ale anului II de studii. 

 

III. Competențele profesionale specifice modulului 

Competențele profesionale specifice modulului derivă în mod direct din atribuțiile şi sarcinile 

descrise în Standardul de calificare, specialitatea Mecatronică mașini și utilaje agricole. 

În cadrul acestui modul elevii vor forma competențe profesionale specifice calificării în 

conformitate cu standardul de calificare:  

CPS 2. Asamblarea mașinilor și utilajelor agricole; 

CPS 3. Efectuarea setărilor parametrilor electronici ai mașinilor și utilajelor agricole; 

CPS 4. Punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole. 

La formarea competențelor profesionale specifice vor contribui următoarele unități de 

competență structurate corespunzător pe unități de conținut ale modulului: 

UC 1. Verificarea stării tehnice a sistemului electronic de comandă și control   

UC 2. Organizarea activităților de restabilire a funcționalității sistemului electronic de comandă 

și control 

UC 3. Demontarea, testarea componentelor sistemului electronic de comandă și control 

UC 4. Realizarea măsurilor de restabilire a funcționalității sistemului electronic de comandă și 

control 

UC 5. Asamblarea, setarea și punerea în funcțiune a sistemelor electronice de comandă și 

control pentru a fi predate beneficiarului 

UC6 Asigurarea calității funcționării sistemelor electronice de comandă și control 

 

IV. Administrarea modulului 

Codul și denumirea 
modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modali 

tatea de 
evaluare 

Număru
l de 

credite Total 

Contact direct 
Lucru 
individual Prelegeri 

Practică/ 
Seminar  
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P.03.O.017 Sisteme 
electronice de 
comandă și control I 

3 90 30 30 30 Examen 3 

P.04.O.022 Sisteme 
electronice de 
comandă și control II 

4 90 15 45 30 Examen 3 

 

IV. Unitățile de învățare  

Unități de 
competență 

Unități de conținut  Abilități 
 

Sisteme electronice de comandă și control I 

1. Metode de verificare a stării tehnice a sistemului electronic de comandă și 
control (SECC) 

UC1. Verificarea  
stării tehnice a 
sistemului 
electronic de 
comandă și control  
 

1.1. Sisteme electronice. Metode și 
echipamente de diagnosticare a 
sistemului electronic. Acționări în 
sisteme mecatronice 
1.2. Sisteme pentru controlul și 
optimizarea funcționării mașinilor și 
utilajelor agricole 
1.3. Metode de ajustare a 
principalelor tipuri de sisteme 
electronice 
1.4. Dispozitive semiconductoare 
1.5. Parametrii de testare 
1.6. Pericolele provenite de la 
curentul electric, tensiune înaltă, 
incendiu. 
1.7. Reguli de protecție contra 
electrocutării și a incendiului 
 

A.1 Recepționarea sistemului 

electronic de comandă și control 

de la client și documentarea 

informației  

A.2 Selectarea metodelor și 

instrumentelor de măsurare 

A.3 Diagnosticarea sistemului 

electronic de comandă și control 

A.4 Compararea rezultatelor 

obținute cu valorile de referință 

A.5 Aprecierea stării tehnice a 

sistemului electronic 

A.6 Elaborarea listei defectelor 

A.7 Prevenirea pericolelor 

provenite de la curentul electric, 

tensiune înaltă  

A.8 Prevenirea pericolelor de 

incendiu provenite de la surse 

electronice  

2. Activități organizatorice de restabilire a funcționalității componentelor din sistemul 

electronic de comandă și control (SECC) 
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UC2. Organizarea 

activităților de 

restabilire a 

funcționalității 

sistemului 

electronic de 

comandă și control 

 
 

2.1 Principiul funcționării sistemului 

electronic de comandă și control  

2.2 Date de catalog pentru 

componente electronice  

2.3 Plan de masuri pentru 

deservire, mentenanță, înlăturarea 

defectelor sistemului electronic 

2.4 Lista pieselor de schimb 

2.5 Caiet de sarcini 

2.6 Reguli de protecție contra 

electrocutării și a incendiului  

 

A.9 Elaborarea planului de măsuri 

pentru deservire, mentenanță, 

înlăturarea defectelor sistemului 

electronic 

A.10 Identificarea necesarului de 

componente electronice 

A.11 Selectarea componentelor 

electronice conform datelor din 

catalog 

A.12 Completarea caietului de 

sarcini  

A.13  Preconizarea măsurilor de 

protecție contra electrocutării și a 

incendiului  

A.14 Preconizarea măsurilor de 

protecție contra electrocutării și a 

incendiului  

3.  Activități de demontare, testare a componentelor din sistemul electronic de comandă și 

control (SECC) 

UC3 Demontarea, 

testarea 

componentelor 

sistemului 

electronic de 

comandă și control 

 
 

3.1 Tranzistorul bipolar (TB). 
Structura, principiul de funcționare, 
parametrii tehnici 
3.2  Dispozitive semiconductoare, 
de comutare, senzori și traductori 
3.3 Caracteristici statice ale 
tranzistorului bipolar în conexiune 
emitor comun (EC) și bază comună 
(BC) 
3.4 Parametrii de cuadripol ai 
tranzistorului bipolar. Circuite 
echivalente ale tranzistorului bipolar 
(TB) 
3.5 Proprietățile de amplificare ale 
tranzistorului bipolar (TB) 
3.6 Dioda electroluminiscentă. 
Fotodioda. Structura, principiul de 
funcționare 
3.7 Fototranzistorul, fototiristorul. 
Structura, principiul de funcționare 
 

A.15 Demontarea componentelor 
electronice defecte: dispozitivelor 
semiconductoare 
A.16 Demontarea componentelor 
electronice defecte: dispozitivelor 
de comutare 
A.17 Demontarea componentelor 
electronice defecte: senzorilor si 
traductorilor 
A.18 Demontarea componentelor 
electronice defecte: circuitelor 
integrate 
A.19 Localizarea și determinarea 
erorilor, defecțiunilor și cauzelor 
acestora, precum și evaluarea 
pagubelor 
A.20 Verificarea funcționalității 
componentelor electronice nou 
procurate 
A.21 Testarea tranzistorului bipolar 
cu ohmmetru 
A.22 Măsurarea parametrilor de 
bază diodei electroluminiscente 
(LED) și a fotodiodei 
A.23 Interpretarea codurilor 
funcționale și de eroare 

Sisteme electronice de comandă și control II 
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Unități de 
competență 

Unități de conținut Abilități 

4. Activități de restabilirea funcționalității componentelor din sistemul electronic de 

comandă și control (SECC) 

UC4 Realizarea 

măsurilor de 

restabilire a 

funcționalității 

sistemului 

electronic de 

comandă și control 

 

4.1 Clasificarea senzorilor (de 
temperatură, de presiune, de viteză 
liniară, fotoelectrici, inductivi, 
capacitivi și piezoelectrici) 
4.2 Parametrii de calitate ai 
senzorilor 
4.3 Caracteristici statice și dinamice 
asociate senzorilor 
4.4 Senzori fotoelectrici. Celule 
fotovoltaice 
4.5 Senzori de nivel capacitivi 
4.6 Traductoare inductive de 
deplasare 
4.7 Senzori de presiune 
piezorezistivi 
4.8 Senzori și traductoare de 
presiune și de forță 
4.9 Traductoare de viteză liniară 
și unghiulară 
4.10 Traductoare de deplasare și de 
proximitate 
 

A.24 Conectarea senzorului în 
circuit 
A.25 Setarea senzorilor de 
temperatură 
A.26 Conectarea senzorilor 
fotoelectrici în circuit 
A.27 Setarea senzorilor 
fotoelectrici 
A.28 Conectarea senzorilor 
(inductivi, capacitivi și 
piezoelectrici) în circuit 
A.29 Setarea senzorilor inductivi, 
capacitivi și piezoelectrici 
A.30 Conectarea senzorilor de 
presiune în circuit 
A.31 Conectarea senzorilor de 
forță în circuit 
A.32 Conectarea traductoarelor de 
viteză liniară și unghiulară în 
circuit 
A.33 Ridicarea caracteristicii statice 
asociată traductorului (de viteză 
liniară și unghiulară) 
A.34 Conectarea traductorului de 
deplasare (inductiv, capacitiv și 
optoelectronic) în circuit 
A.35 Conectarea traductoarelor de 
proximitate în circuit 
A.36 Înlăturarea cauzelor apariției 
erorilor (reparare, înlocuire, 
ajustare, resetare etc.) 

5.  Sisteme electronice de comandă și control (SECC) la mașini și utilaje agricole funcționale 

UC 5. Punerea în 

funcțiune a 

sistemelor 

electronice de 

comandă și control 

pentru predarea 

beneficiarului 

 

5.1 Sisteme electronice la mașini și 
utilaje agricole. Descrierea tehnică, 
principiul de funcționare 
5.2 Programele software standard 
și specifice sectorului agricol 
5.3 Sisteme GPS  
5.4 Cerințe și modalități de setare, 
punere în funcțiune a sistemelor 
electronice 
5.5 Cerințe tehnice de exploatare 
5.6 Conexiunea sistemelor pentru 

A.37 Efectuarea lucrărilor de 
instalare / actualizare / formatare 
a sistemului de operare, 
programelor electronice și 
aplicațiilor pe componentele 
electronice 
A.38 Setarea parametrilor de lucru 
ale sistemului electronic 
A.39 Testarea sistemului electronic  
A.40 Interpretarea codurilor 
funcționale și de eroare  
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comunicare A.41 Plasarea informației geo 
control în sistemul electronic al 
mașinilor și utilajelor agricole 
(harta de administrare a 
îngrășămintelor conform analizei 
solului și a mijloacelor pentru 
protecția plantelor etc.) 
A.42 Verificarea, setarea și 
conectarea utilajelor și sistemelor 
electronice 
A.43 Adaptarea parametrilor 
tehnologici de lucru (adâncimea, 
lățimea, norma de administrare, 
direcția de mers, limitele de viteză, 
suprafața de lucru etc. 
A.44 Calibrarea parametrilor 
tehnologici de lucru (adâncimea, 
lățimea, norma de administrare, 
direcția de mers, limitele de viteză, 
suprafața de lucru etc.) 
A.45 Înlăturarea cauzelor apariției 
erorilor (reparare, înlocuire, 
ajustare, resetare etc.) 
A.46 Monitorizarea parametrilor 
tehnologici în procesul de 
exploatare (adâncimea, lățimea, 
norma de administrare, direcția de 
mers, limitele de viteză, suprafața 
de lucru etc.) 
A.47 Monitorizarea parametrilor 
tehnici în procesul de exploatare 
(consum de combustibil, ulei, 
materiale etc.) 
A.48 Ajustarea după exploatare a 
parametrilor de lucru ai mașinilor 
și utilajelor agricole (adâncimea, 
lățimea, norma de administrare, 
direcția de mers, limitele de viteză, 
suprafața de lucru etc.) 
A.49 Sincronizarea funcționării 
agregatelor, mașinilor și utilajelor 
agricole printr-un sistem de 
ghidare 

6. Asigurarea calității funcționării sistemelor electronice de comandă și control (SECC) 
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UC6 Asigurarea 

calității funcționării 

sistemelor 

electronice de 

comandă și control 

6.1 Valori de referință pentru 

compararea datelor în procesul de 

funcționare 

6.2 Sisteme de comunicare și 

corelare a sistemelor  

6.3 Asigurarea măsurării valorilor la 

interacțiunea între componentele de 

sisteme 

6.4 Evitarea conflictelor în 

comunicarea de sisteme 

A.50 Verificarea calității lucrărilor 
efectuate pe etape și la final 
A.51 Monitorizarea la distanță a 
funcționării mașinilor și utilajelor 
agricole 
A.52 Verificarea, setarea și 
conectarea utilajelor și sistemelor 
mecanice, hidraulice, pneumatice, 
electrice și electronice în ansamblu 
A.53 Procesarea datelor colectate 
în procesul de lucru (citirea, 
interpretarea, stocarea) 
A.54 Analiza în dinamică a datelor 
de funcționare ale mașinilor și 
utilajelor agricole  
A.55 Asigurarea respectării 
regulilor de exploatare a sistemului 
electronic de comandă și control 
A.56 Raportarea asupra lucrului 
efectuat și materiale utilizate 
A.57 Documentarea predării - 
primirii sistemului electronic de 
comandă și control de la executor 
către client 

 

V. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr Unități  

de învățare 

Numărul de ore Studiu 

individual 

Ore de contact direct după 

locul de instruire 

Total Contact direct I/I I/A 

IT IP IT IP IT IP 

Sisteme electronice de comandă și control I 
1. Metode de 

verificare a stării 
tehnice a sistemului 
electronic de 
comandă și control 
(SECC) 

28 10 10 8 

 

 

 

6 

  

 

 

4 

 

 

 

10 

2. Activități 

organizatorice de 

restabilire a 

funcționalității 

componentelor din 

sistemul electronic 

de comandă și 

control (SECC) 

18 6 6 6 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

3. Activități de 44 14 14 16     
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demontare, testare 
a componentelor 
din sistemul 
electronic de 
comandă și control 
(SECC) 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

14 

 Total semestru III 90 30 30 30 15  15 30 

Sisteme electronice de comandă și control II 

4. Activități de 
restabilire a 
funcționalității 
componentelor din 
sistemul electronic 
de comandă și 
control (SECC) 

30 5 15 10 5   15 

5. Sisteme electronice 
de comandă și 
control (SECC) la 
mașini și utilaje 
agricole funcționale 

36 6 20 10 6   20 

6. Asigurarea calității 
funcționării 
sistemelor 
electronice de 
comandă și control 
(SECC) 

24 4 10 10 4   10 

 Total semestru IV 90 15 45 30 15   45 

 Total general 180 45 75 60 30  15 75 

 

VI. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual  
Produse de 

elaborat 

Modalitate de 
evaluare 

Termen de 
realizare/ 

Nota* 

Sisteme electronice de comandă și control I 

1. Metode de verificare a stării tehnice a sistemului electronic de comandă și control 
(SECC)  

1.1. Sisteme pentru controlul și 
optimizarea funcționării mașinilor și 
utilajelor agricole 

Proiect de grup  
Prezentarea 
proiectului 

* 

1.2. Identificarea parametrilor de bază a 
dispozitivelor semiconductoare 

Tabel cu 
parametri 
identificați 

Prezentarea 
tabelului 

* 

1.2.Măsurarea parametrilor diodelor 
redresoare 

Tabel cu valorile 
măsurate a 

parametrilor 

Prezentarea 
tabelului 

* 
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2.  Activități organizatorice de restabilire a funcționalității componentelor din 
sistemul electronic de comandă și control (SECC)  

2.1 Analiza datelor de catalog pentru 
componente electronice de la diverse 
mașini și utilaje agricole 

Studiu de caz  
Prezentarea 

studiului 
* 

2.2 Elaborarea unei Liste de pieselor de 
schimb, pentru defectele unor 
componente concrete ale sistemului 
electronic 

Lista de piese 
de schimb 

Prezentarea  
Listei 

* 

3. Activități de demontare, testare a componentelor din sistemul electronic de 
comandă și control (SECC)  

3.1 Determinarea parametrilor 
tranzistorului bipolar (TB) 
 

Sarcină 
individuală 

realizată 

Prezentarea 
parametrilor 

* 

3.2 Determinarea parametrilor 
tranzistoarelor cu efect de câmp (TEC) 

Sarcină 
individuală 

realizată 

Prezentarea 
parametrilor 

 

3.3 Conectarea diodelor Zener și diodei 
varicap 

Schemă 
conectată 

Prezentarea 
schemei conectate 

* 

3.4 Determinarea parametrilor diodei 
electroluminiscente (LED) și a fotodiodei 
 

Sarcină 
individuală 

realizată 

Prezentarea 
portofoliului cu 
sarcina realizată 

* 

Sisteme electronice de comandă și control II 

4.  Activități de restabilire a funcționalității componentelor din sistemul 
electronic de comandă și control (SECC) 

4.1 Senzori de forță tensorezistivi/ 
piezoelectrici /de viteză liniară: utilizare, 
parametri de lucru, posibile erori 
defecțiuni și cauzele acestora 

Tabel cu valori 
observate 

experimental 

Completarea 
tabelului 

* 

4.2 Traductoare potențiometric 
/capacitativ/ inductiv/ de presiune/ 
electromecanice de turații / magnetice, 
cu efect Hall de deplasare rezistiv: 
utilizare, caracteristici statice, posibile 
erori defecțiuni și cauzele acestora 

Tabel cu valori 
observate 

experimental 

Completarea 
tabelului 

* 

4.3 Determinarea parametrilor de lucru 
ai traductoarelor / Identificarea 
caracteristicii statice a unei 
termorezistențe / Identificarea 
caracteristicii statice a termistorului 

Studiu de caz 
 

Prezentarea 
studiului de caz   

* 

4.4 Cercetarea experimentală a 
traductoarelor de presiune 
capacitative/inductive / magnetice şi cu 

Tabel cu valori 
determinate 
experimental 

Demonstrarea 
rezultatelor 

* 
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efect Hall /potențiometric/ traductor 
capacitativ sau inductiv 

4.5 Cercetarea experimentală a 
senzorilor de viteză liniară/ 
traductoarelor electromecanice de 
turații/ senzorilor de deplasare rezistivi, 
inductivi/ de forță tensorezistivi/ 
piezoelectrici 

Studiu de caz 
Prezentarea 

studiului de caz 
* 

5.  Sisteme electronice de comandă și control(SECC) la mașini și utilaje agricole 

5.1 Sisteme electronice de comandă și 
control la mașini și utilaje agricole: 
caracteristici, utilizare 

Tabel cu valori 
observate  

Completarea 
tabelului 

* 

5.2 Setarea și punerea în funcțiune a 
sistemelor electronice de comandă și 
control a tractorului/combinei 

Sistem setat și 
pus în funcțiune 

Demonstrarea 
funcționalității 

sistemului 
* 

5.3 Sisteme GPS : utilizare, caracteristici, 
posibile erori defecțiuni și cauzele 
acestora 

Tabel cu valori 
observate  

Completarea 
tabelului 

* 

6. Asigurarea calității funcționării sistemelor electronice de comandă și control 
(SECC) 

6.1 Valori de referință stabilite pentru 

compararea datelor concrete în procesul 

de funcționare a sistemelor electronice 

Tabel de 
comparare 

Completarea 
tabelului 

* 

6.2 Sisteme de comunicare și corelare a 

sistemelor. Posibile conflicte în 

comunicarea de sisteme. Măsurări  ale 

valorilor la interacțiunea între 

componentele de sisteme 

Studiu de caz 
 

Prezentarea 
studiului de caz   

* 

6.3 Elaborarea unui model de Raport 

privind lucrul efectuat și materiale 

utilizate 

Raport privind 
lucrul efectuat 

Prezentarea 
raportului  

* 

Notă* Conform rutei de parcurgere a componentelor planului de învățământ. 

 

VII. Lucrările practice recomandate 

Sisteme electronice de comandă și control I 

 

1. Verificarea stării tehnice a sistemului electronic de comandă și control la  mașini și utilaje 
agricole (vehicule/ semănători/ mașini pentru protecția plantelor/mașini pentru 
administrarea îngrășămintelor/combine de recoltat/utilaje din sectorul zootehnic) 
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2. Elaborarea unui plan de măsuri pentru deservire/mentenanță/înlăturarea defectelor 
sistemului electronic 

3. Verificarea funcționalității componentelor electronice: semiconductoare, dispozitivelor de 
comutare, senzorilor si traductorilor, circuitelor integrate 

4. Testarea tranzistorului bipolar cu ohmmetru 
5. Măsurarea parametrilor de bază a diodei redresoare, luminiscente, electroluminiscente 

(LED) și a fotodiodei 
6. Verificarea și punerea în funcțiune a tranzistorului bipolar în conexiune emitor comun (EC) 
7. Verificarea și punerea în funcțiune a tranzistorului bipolar în conexiune bază comună (BC) 
8. Verificarea și punerea în funcțiune a tranzistorului cu efect de câmp în conexiune sursă 

comună (SC) 
9. Măsurarea caracteristicii statice asociată senzorului de forță (tenzorezistivi, piezoelectrici, 

magnetostrictivi și cu coardă vibrantă în circuit) cu motoarele trifazate 
10. Verificarea funcționalității componentelor electronice noi 

 
Sisteme electronice de comandă și control II 

1. Setarea și conectarea senzorilor în circuit (de temperatură, de presiune, de forță, viteză 
liniară și unghiulară, fotoelectrici, inductivi, capacitivi și piezoelectrici) 

2. Setarea și conectarea senzorilor: inductivi, capacitivi și piezoelectrici) 
3.  Determinarea caracteristicilor fotoelementelor și a fotorezistorului 
4. Măsurarea deplasărilor liniare și a deplasărilor unghiulare 
5. Măsurarea turației cu tahogeneratorul de curent continuu 
6. Determinarea caracteristicilor și conectarea traductorului potențiometric pentru deplasări 

liniare 
7. Determinarea caracteristicii termice a termistorului 
8. Determinarea caracteristicii de ieșire și conectarea traductorului inductiv 
9. Determinarea caracteristicii statice și conectarea traductorului capacitativ 
10. Verificarea și punerea în funcțiune a schemelor de pornire  motoarelor cu ardere internă 

(MAC, MAS) 
11. Efectuarea lucrărilor de instalare / actualizare / formatare a sistemului de operare, 

programelor electronice și aplicațiilor pe componentele electronice 
12.  Setarea şi punerea în funcțiune a sistemelor electronice de comandă și control (SECC) la 

mașini și utilaje agricole (vehicule/ semănători/ mașini pentru protecția plantelor/mașini 
pentru administrarea îngrășămintelor/combine de recoltat/utilaje din sectorul zootehnic) 

13. Verificarea, setarea și conectarea utilajelor și sistemelor mecanice, hidraulice, pneumatice, 
electrice și electronice în ansamblu 
 

 
Sugestii metodologice 

Curriculumul modular schimbă în esență concepția procesului didactic. Predarea elementelor 

de conținut va fi axată pe rezolvarea de sarcini concrete, iar conținuturile vor fi studiate în 

consecutivitatea determinată de logica internă și specificul situației de rezolvat. Elevul va 

dobândi cunoștințe, pornind de la necesitatea realizării unei sarcini concrete. Deoarece nivelul 

de calificare îi solicită absolventului competențe concrete, un rol aparte au abilitățile, iar 

exersarea în laborator  rămâne modalitatea cea mai eficientă de învățare. 

Elevul va analiza documente normative, va studia conținuturi teoretice în funcție de sarcinile 

practice necesare de realizat.  

În procesul studierii modulului Sisteme electronice de comandă și control I și II cadrul didactic va 

folosi tehnologii de predare - învățare - evaluare, ce țin de formarea și exersarea abilităților 
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practice în laborator. Profesorul poate alege și aplica acele metode și tehnologii, forme și 

metode de organizare a activității elevilor, în așa fel, ca să asigure o ofertă de instruire 

diferențiată și flexibilă, care sunt adecvate modulului, specialității, capacităților individuale ale 

elevilor, care asigură randament la formarea competențelor preconizate. 

În abordarea pragmatică a organizării lecției orientate spre acțiune sunt următoarele puncte de 

reper: 

- situațiile ce prezintă importanță pentru exercitarea atribuțiilor de funcție (învățarea pentru 

acțiune) reprezintă puncte de referință didactice; 

- punctul de reper al învățării îl reprezintă activitățile care sunt, după posibilități, efectuate de 

sine stătător; 

- activitățile urmează a fi planificate, realizate, verificate, în caz de necesitate corectate, și, în 

final, evaluate de sine stătător de către elev; 

- activitățile urmează să stimuleze înțelegerea complexă a realității profesionale, incluzând 

aspecte tehnice, de securitate, economice, ecologice și sociale. 

Lecția orientată spre acțiune reprezintă un concept didactic, care îmbină structurile sistematice 

profesionale și de acțiune. Ea se realizează prin diverse metode de predare. 

Deoarece conținuturile modulului au un caracter aplicativ, pentru înlesnirea însușirii lor, se 

recomandă utilizarea formelor și metodelor interactive: instruirea problematizată, 

demonstrarea, compararea, studiul de caz, exercițiul, lucrarea practică, experimentul ghidat, 

metoda celor 4 pași, metoda proiectelor, jocul de rol, precum și lucrul ghidat în grup, modelul 

acțiunii complete, care constituie baza concepției de sarcini de instruire orientate spre acțiune. 

Ele formează la elevi abilități acțional - practice. 

Cele mai eficiente metode de învățare recomandate pentru formarea competențelor 

profesionale specifice pentru prezentul modul ar fi: 

- Metoda lucrărilor practice, care constă în îndeplinirea de către elevi a unor sarcini cu caracter 

aplicativ cum ar fi alegerea unor metode optime pentru lucrările de laborator, interpretarea 

corectă a rezultatelor obținute. Această metodă permite formarea; de priceperi și deprinderi; 

achiziționarea unor strategii de rezolvare a sarcinilor; consolidarea, aprofundarea și 

sistematizarea cunoștințelor. Această metodă se recomandă pentru efectuarea lucrărilor 

practice. Lucrările practice se realizează individual sau în grup, în laborator sau spațiu specific 

de producție, înzestrat cu mijloace și echipamente electrice și electronice. Activitatea elevilor, 

racordată la metoda exercițiului practic, are în acest caz un grad sporit de complexitate și de 

independență de învățare. 

- Metoda studiului de caz: este o metodă care valorifică în învățare o situație reală, 

semnificativă pentru un anumit domeniu. Metoda studiului de caz trebuie să fie autentică, 

reprezentativă, accesibilă, să conțină o problemă, rezolvarea căreia se va efectua prin colectare 

de informații și luare de decizii. 

- Exercițiul: metoda se referă la îndeplinirea conștientă, sistematică și repetată a unei lucrări, 

acțiuni. În principiu, prin metoda respectivă se urmărește învățarea unor deprinderi, dar se pot 

realiza și alte obiective, de consolidare a cunoștințelor, stimulare a unor capacități sau atitudini. 

- Observația: presupune urmărirea, investigarea unor obiecte, acțiuni sau fenomene în vederea 

formării unei viziuni proprii. Ca metodă de învățare, observarea este organizată intenționat, și 

aplicată sistematic. Se va aplica, la discreția cadrului didactic, în cadrul lecțiilor practice. 
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La predarea modulului, în mod obligatoriu se vor folosi pe larg documente normativ-tehnice: 

standarde, Reglementări Tehnice (naționale, internaționale), normative de certificare, iar tipul 

concret al echipamentelor, utilajelor, tehnicii de laborator va fi stabilit de către fiecare instituție 

de învățământ în baza solicitărilor potențialilor angajatori, iar demersul educațional se va axa 

pe următoarele aspecte:  

- Abordarea modulară oferă posibilitatea parcurgerii treptate a conținuturilor ocupaționale, de 

la simplu la complex, în vederea obținerii unei calificări și permite evaluarea progresului 

înregistrat de elev, la finele fiecărei etape de instruire. 

- Orientarea spre finalități de învățare orientează procesul de instruire către un șir de rezultate 

scontate, ce reflectă ceea ce se așteaptă de la un formabil să cunoască, să înțeleagă și să fie 

capabil să execute la finalizarea programului de pregătire profesională.  

- Integrarea teoriei cu practica presupune că tot ceea ce se însușește în procesul didactic, 

urmează să se valorifice în cadrul activităților practice (în laborator sau la locul de muncă), 

asigurând dobândirea competențelor profesionale generale și specifice specialității.  

- Centrarea pe cerințele pieţei muncii prin racordarea ofertei instituției de învățământ atât la 

necesitățile și așteptările angajaților, cât și la specificul noilor tehnologii informaționale și de 

natură tehnică.  

- Centrarea pe elev se referă la adoptarea unui demers de învățare activă prin realizarea unor 

activități individuale sau în grup, în care elevul acționează independent, soluționează probleme, 

ia decizii și își asumă responsabilitate pentru propriile decizii.  

- Perspectiva integrării profesionale  presupune utilizarea în calitate de metode de instruire a 

studiilor de caz, proiectelor, situațiilor de problemă și, în special îndeplinirea unor sarcini 

concrete de lucru. Accentul se pune pe stimularea gândirii critice, pe dinamizarea procesului de 

învățare, pe formarea de competențe profesionale specifice, ce vor asigura absolvenților șanse 

sporite de angajare în câmpul muncii și oportunități de realizare profesională. 

VIII. Sugestii de evaluare 

Axarea procesului de învățare - predare - evaluare pe competențe presupune efectuarea 

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea competențelor specifice 

modulului Sisteme electronice de comandă și control I și II prevede măsurarea şi aprecierea 

rezultatelor obținute în corelație cu obiectivele proiectate pentru a interveni, în funcție de caz, 

asupra perfecționării procesului de predare-învățare și obținere a performanțelor. 

Evaluarea poartă un caracter continuu și este de diferite tipuri: 

- formativă, folosind teste cu diferite tipuri de itemi, studiul de caz; 

- sumativă, folosind examenele orale și scrise, inclusiv testele. 

Pornind de la caracterul aplicativ al Curriculumului modular, evaluarea va viza mai mult 

aspectele ce țin de verificări și testări. 

Evaluarea se efectuează prin: 

- testarea continuă pe parcursul semestrului; 

- testarea periodică prin lucrări de control; 

- răspunsurile la examen (evaluarea finală). 

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor și obținerea unui feedback 

continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea 
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autoevaluării și a evaluării reciproce, evidențierea succeselor, implementarea evaluării selective 

sau individuale. 

Pentru a permite o individualizare a evaluării și o motivare suplimentară a elevilor, se vor 

întocmi sarcinile de evaluare formativă individuale, pe grade de dificultate. Elaborarea itemilor 

pentru evaluare va fi realizată în contextul taxonomiilor lui Bloom-Krathwohl (componenta 

cognitivă), Dave şi Simpson (componenta funcional - acţionară) şi Krathwohl (componenta 

afectivă). La întocmirea probelor de evaluare, se recomandă subiecte cu un caracter 

problematizat, ce impun elevii să analizeze, generalizeze, să deducă concluzii. Itemii vor testa o 

gamă largă de comportamente cognitive, cu accent pe cele de analiză şi sinteză. 

Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, studiile de 

caz, lucrările practice. 

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările propriu-zise, cadrul 

didactic va aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/ 

criterii de notare) și condițiile de realizare a fiecărei evaluări. 

În procesul evaluărilor continue se va da atât o apreciere obiectivă a cunoștințelor şi 

competențelor elevilor, cât și a progreselor înregistrate de aceștia. 

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

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activității elevului, discuția/conversația, 

prezentarea proiectelor individuale de activitate. Prin evaluarea curentă/formativă, cadrele 

didactice informează elevul despre nivelul de performanță; îl motivează să se implice în 

dobândirea competențelor profesionale. 

În cadrul lucrărilor practice și de laborator elevii sunt puși în situația de a executa ei însuși, sub 

conducerea și îndrumarea profesorului, diferite sarcini cu caracter aplicativ în vederea 

acumulării, fixării și consolidării cunoștințelor și a formării abilităților. Astfel, lucrările practice și 

de laborator presupun un volum mai mare de muncă independentă din partea elevilor, cu 

analiză de rezultate, formulare de concluzii și luarea deciziilor în funcție de rezultatele obținute. 

La probele practice și de laborator se evaluează procesul de executare a determinării sarcinii 

practice, calitatea produsului finit și prezentarea după anumite criterii de evaluare. 

Concomitent se apreciază abilitatea executării unor determinări separate în cadrul procesului 

de executare a sarcinilor practice. 

Procesul va fi evaluat în baza fișelor tehnologice, ghidurilor de performanță, iar calitatea 

produsului finit va fi apreciată conform rezultatelor obținute, standardelor în vigoare. . Ei aplică 

programele software standard și specifice sectorului agricol respectiv. 

În cadrul activităților practice și de laborator, vor fi aplicate probe practice autentice prin care 

se evaluează abilitățile și competențele elevului, plasat într-o situație similară condițiilor reale  

din activitatea profesională. 

La evaluarea sarcinilor practice bazate pe situații reale se va ține cont de înțelegerea problemei, 

documentarea în vederea identificării informațiilor necesare în rezolvarea sarcinii, alegerea 

algoritmului de rezolvare, prezentarea și analiza rezultatelor obținute. 

Se recomandă evaluarea produselor elaborate de elevi la studiul individual prin: 

- Studiu de caz presupune confruntarea elevului cu o situație din viața reală – caz, cu scopul de 

a observa, înțelege, interpreta sau chiar soluționa. Cazul ales reflectă o situație tipică, 
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reprezentativă, și semnificativă pentru un anumit sector de activitate, este autentic și implică o 

situație-problemă, care cere un diagnostic sau o decizie.  

- Evaluarea sumativă se realizează la finele fiecărui modulul în baza simulării în laborator a unei 

situații de problemă, care solicită elevului demonstrarea competenței profesionale specifice. 

Cadrele didactice vor elabora sarcini prin care vor orienta comportamentul profesional al 

elevului spre demonstrarea sistemului de cunoștințe și abilități.  

La evaluarea rezultatelor învățării, în baza sarcinilor de lucru acordate, elevii:  

 verifică funcționarea generală și specifică a sistemului electronic de dirijare și control 

 analizează și explică influența senzorilor și traductorilor asupra sistemului total și verifică 

funcționalitatea acestora 

 realizează diagnosticarea și interpretează înregistrările funcțiilor și erorilor 

 determină erori în funcționarea generală și specifică a sistemului electronic de dirijare și 

control  

 prezintă un Plan de masuri pentru deservire/mentenanță/înlăturarea defectelor 

sistemului electronic de comandă și control 

 demonstrează înlocuirea și ajustarea de senzori și traductori 

 verifică parametrii sistemului electronic de dirijare și control funcțional 

 documentează rezultate, constatări, propuneri de soluționare 

În acest scop vor fi clar stabiliți indicatorii și descriptorii de performanță ai procesului și 

produsului realizat de către elev. 

IX. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Pentru realizarea, formarea și dezvoltarea competențelor în cadiul modulului Sisteme 

electronice de comandă și control I și II, este necesar să se creeze un mediu educațional 

autentic, relevant și productiv, centrat pe elev care necesită laborator, set de acte normative și 

standarde. 

Materiale didactice recomandate: fișe instructive, ghiduri de performanță, standarde și 

reglementări tehnice, manuale, curs de prelegeri etc. 

Organizarea spațiului – Activitatea de instruire a viitorului tehnician mecatronică se desfășoară 

în spatii special destinate învățării și formării profesionale: 

- Instruirea teoretică - se recomandă desfășurarea lecțiilor în săli de clasă amenajate şi echipate 

corespunzător (rechizite adecvate, seturi de planșe, proiector, calculator). 

- Instruirea practică - se va desfășura în laboratoare specializate. Stabilirea tipurilor de aplicații 

va avea în vedere corelarea lor cu domeniul de specializare în care se pregătesc elevii, 

rezolvarea sarcinilor de lucru se va face fie prin aplicații individuale, fie prin activități în grup, 

favorizând lucrul în echipă și responsabilitatea pentru sarcina primită. 

Orele teoretice și lucrările practice se vor desfășura în cabinet sau laborator, dotate cu mobilier, 

tehnică relevantă, materiale didactice necesare pentru formarea competențelor și abilităților 

prevăzute conform curriculumului. 

Cerința esențială către înființarea și înzestrarea laboratoarelor este dotarea acestora cu 

machete de mașini moderne dotate cu scheme de dirijare inteligente, a căror utilizare 

reprezintă o necesitate în concordanță a procesului de învățare cu progresul tehnic. 

X. Resursele didactice recomandate elevilor 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/accesată/ 

procurată resursa 

1. 
Floyd, T.L. Dispozitive electronice. București: Teora, 
2003. 1060 p. ISBN 973-2006-6-09 

Bibliotecă 
 

2. 
Dănilă, T.  Componente şi circuite electronice, 
manual pentru clasa a XI-a. Bucureşti: Ed. Didactică 
și Pedagogică, 1989. 

Bibliotecă 
 

3. 
Зи, С.  Физика полупроводниковых приборов. 
Москва: Мир, 1984. 456 p. 

Bibliotecă 
 

4. 
Vasilescu, G., Lungu, S. Electronica pentru 
subingineri. Bucureşti: Ed. Didactică și Pedagogică, 
1981. 427 p. 

 
Bibliotecă 

 

5. 
Șișianu, S., Șișianu, T., Lupan, O. Comunicaţii prin 
fibre optice. Chișinău: Tehnica-Info, 2003. 95 p. 
ISBN 9975-70-288-0 

Bibliotecă 
 

6. 
Curoșu, L. Suport de curs. Senzori și traductoare - 
forma electronică. Colegiul de Microelectronica si 
Tehnica de Calcul (Chisinau) 

Bibliotecă 
 

7. 
Curoșu, L. Îndrumar pentru lucrări de laborator la 
Senzori în electronică - forma electronică. Colegiul 
de Microelectronica si Tehnica de Calcul (Chisinau) 

Bibliotecă 
 

8. 
Curoșu, L. Îndrumar pentru lucrări practice la 
Senzori în electronică - forma electronică. Colegiul 
de Microelectronica si Tehnica de Calcul (Chisinau) 

Bibliotecă 
 

9.  
Webster, J.G. Measurement, Instrumentation, and 
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