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I. Preliminarii 
 

Curriculumul disciplinar cod S.06.O.020 Măsurări electrice şi electronice, specialitatea 

71330 „Electrificarea agriculturii” , plan de învăţământ ediţia 2016, se încadrează în aria 

componentelor fundamentale şi se studiază în semestrul VI. Conţinutul cursului, prevăzut de 60 

ore total, este repartizat în 30 ore contact direct (20 ore teorie, 10 ore laborator) şi 30 ore studiul 

individual. Studierea cursului se bazează pe cunoştinţe şi deprinderi în domeniul metodelor de 

măsurare a mărimilor electrice şi electronice. 

Concepţia curriculumului este orientată spre formarea şi dezvoltarea competenţelor 

profesionale în utilizarea aparatelor electrice şi electronice la efectuarea măsurărilor mărimilor 

electrice şi neelectrice. 

Conţinutul curriculumului este structurat pe 7 unităţi de învăţare: 

1. Elemente de metrologie generală; 

2. Mijloace electrice de măsurare; 

3. Instrumente electrice analogice; 

4. Măsurarea mărimilor electrice; 

5. Măsurări electronice; 

6. Aparatele auxiliare pentru măsurat; 

7. Măsurarea mărimilor  neelectrice. 

Obiectivul major al disciplinei constă în studierea metodelor de măsurare a mărimilor 

electrice şi electronice. Principalele mărimi a căror măsurare este abordată sunt: tensiunea şi 

curentul electric , puterea şi energia electrică , impedanţa , frecvenţa , perioada şi defazajul 

semnalelor, gradul de distorsiune şi de modulaţie al acestora. Se ţine cont de echilibrul pe care 

abordarea acestui domeniu îl cere în prezentare: între metodă şi aparat , între justificarea 

matematică,descrierea prin scheme-bloc sau electrice simplificate şi specificaţii ale 

performanţelor , între electric , electronic şi informatizat. 

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

lucrările practice şi de laborator, unde ei pot aplica în practică cunoştinţele teoretice, făcând 

concluzii. Lucrările practice şi de laborator pot fi simulate la calculator, cunoscând astfel modul 

de manifestare a întregului sistem la variaţia mărimilor electrice. 

Procesul didactic v-a respecta continuitatea şi caracterul succesiv în abordarea conceptelor, 

prin valorificarea unor tehnici  moderne de formare profesională iniţială, diverse simulări ale 

situaţiilor din viaţa profesională. 
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II. Motivaţia, utilitatea disciplinei  pentru dezvoltarea profesională. 

 

Curriculumul Măsurări electrice şi electronice relatează esenţa şi particularităţile funcţionării 

legilor si metodelor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice cu agutorul aparatelor de 

măsură electrice şi digitale. 

Obiectivul acestei discipline îl constituie studiul fenomenelor electromagnetice în strînsă 

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, curriculumul  dezvoltă 

interesul faţă de profesia selectată, orientînd 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 curriculumului disciplinar Măsurări electrice şi 

electronice, menit să contribuie la pregătirea şi formarea profesională  a elevilor în domeniul 

folosirii energiei electrice  în toate domeniile vieţii. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 
 

CS1 Competenţa de a cunoaşte şi înţelege stările electromagnetice ale corpurilor, 

câmpul electromagnetic, legile generale ale electromagnetismului, ale teoriei 

circuitelor electrice. 

CS2 Competenţa de a explica fenomenele şi proprietăţile cîmpului electromagnetic, 

mărimile electrice şi magnetice caracteristice, unităţile de  măsură. Parametrii 

caracteristici ai mărimilor electrice. 

CS3 Competenţa de a explica şi interpreta fenomenele electrostatice, electrocinetice şi 

electrodinamice. 

CS4 Competenţa de a aplica metodele de analiză calitativă şi cantitativă a circuitelor 

electrice de c.c. şi c.a utilizate pentru măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice. 

CS5 Competenţa de a aplica  utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de 

investigare si de aplicare în studiul şi analiza elementelor şi mărimilor circuitelor 

electrice. 
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CS6 Competenţa de a aplica şi a verifica experimental legile şi teoremele circuitelor 

electrice. 

CS7 Competenţa de a însuşi metodele numerice de calcul a cîmpurilor 

electromagnetice, circuitelor electrice,de a dobandi aptitudini necesare pentru o 

abordare ştiinţifică a problemelor întîlnite în activitatea practică. 

 

IV. Administrarea disciplinei 
 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite Total 

Contact direct 

Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

VI 60 20 10 30 Examen  2 

 

 

V. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea modulelor, 

compartimentelor şi temelor 

Numărul de ore 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Total 

ore 

prelegeri 

 
Practica 

1. Elemente de metrologie generală. 4 2 - 2 

2. Mijloace electrice de măsurare. 4 2 - 2 

3. Instrumente electrice analogice 10 4 2 4 

4. Măsurarea mărimilor electrice. 22 6 6 10 

5. Măsurări electronice. 6 2 2 2 

6. Aparate auxiliare pentru măsurări. 4 2 - 2 

7. Măsurarea mărimilor neelectrice. 10 2  8 

 TOTAL 60 20 10 30 
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VI. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

                                                         Elemente de metrologie generală. 

UC1 Explicarea conceptului de măsurare a 

caracteristicilor metrologice. 

 

1.1 Metrologia ca ştiinţă a măsurărilor 

1.2 Clasificarea metodelor de măsurare.  

Caracteristicile principale ale apara telor de măsură. 

Mijloace electrice de măsurare 

UC2 Definirea destinaţiei convertoarelor de 

intrare şi ieşire 

2.1 Convertoare de intrare şi convertoare de ieşire 

2.2 Erori de măsurare a mărimilor electrice. 

Instrumente electrice analogice 

UC3 Definirea, clasificarea şi simbolizarea 

instrumentelor de măsură ale aparatelor 

electrice analogice de măsurare. 

Explicarea construcţiei şi principiul de 

funcţionare ale instrumentelor de măsură 

analogice. 

3.1 Clasificarea, funcţionarea şi simbolizarea 

instrumentelor electrice analogice. 

3.1.1 Elementele constructive ale 

instrumentelor de măsură magnetoelectrice, 

electromagnetice ale aparatelor electrice 

analogice.  

3.2 Instrumente electrice analogice 

electrodinamice, ferodinamice, de inducţie. 

3.2.1 Construcţia şi principiul de funcţionare. 

 

Măsurarea mărimilor electrice 

UC4 Explicarea metodelor de măsurare a 

intensităţii curentului, tensiunii electrice, 

puterii electrice, energiei electrice, rezistenţelor 

electrice. 

4.1 Metode de măsurare a tensiunii şi a 

intensităţii curentului electric cu ampmetre şi 

voltmetre magnetoelectrice, electromagnetice 

şi electrodinamice. 

4.2 Metode de măsurare a puterii electrice 

active, reactive şi aparente. 

4.2.1 Măsurarea energiei electrice. 
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4.3 Metode de măsurare a rezistenţelor 

electrice cu ajutorul ohmmetrului, 

megohmmetrului magnetoelectric. 

4.3.1 Măsurarea şi verificarea rezistenţelor de 

izolaţie ale instalaţiilor electrice. 

4.3.2 Măsurarea impedanţelor, capacităţii şi 

frecvenţei prin metode indirecte. 

Măsurări electronice 

UC5 Explicarea şi aplicarea cunoştinţelor 

pentru efectuarea măsurărilor în circuite 

electronice. 

Metode de măsurare a mărimilor electrice cu 

ajutorul aparatelor de măsură electronice.  

Montarea schemelor principiale ale 

voltmetrelor electronice. 

5.1 Convertoare analog- numerice (CAN)  şi 

aparate de măsurare numerice. 

5.1.1 Structura convertoarelor analog-numerice. 

Schema-bloc. 

5.1.2 Voltmetrele electronice şi măsurarea 

mărimilor electrice. Schemele electrice principiale 

ale voltmetrelor electronice. 

Aparatele auxiliare pentru măsurări electrice 

UC6 Expunerea modalităţilor de extindere a 

limitei diapazonului de măsurare ale aparatelor 

electrice de măsură. 

 

6.1 Extinderea limitei de măsurare a intensităţii 

curentului şi a tensiunii electrice. Modalităţi. 

6.1.1 Clasificarea transformatoarelor de măsură. 

Raport de transformare efectiv şi nominal. 

6.1.2 Scheme de conexiune a transformatoarelor 

de măsură. 

Măsurarea mărimilor neelectrice 

UC7 Explicarea metodelor de măsurare a 

mărimilor neelectrice. 

Cunoaşterea clasificării traductoarelor şi 

caracteristicile metrologice ale lor. 

Aplicarea şi reprezentarea schemelor de montaj 

a traductoarelor, a unei sisteme de reglare 

automată (SRA) 

7.1 Instalaţii de măsurare şi reglare a proceselor 

tehnologice moderne. Schema- bloc a unei instalaţii 

de măsurare electrică a mărimilor neelectirice. 

7.1.1 Clasificarea traductoarelor. Caracteristici 

metrologice. 

7.1.2 Construcţia, principiul de funcţionare şi 

domeniile de utilizare ale traductoarelor. 
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VII. Studiul  individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 

evaluare 

Termeni 

de 

realizare 

Elemente de metrologie generală 

1.1. Clasificarea aparatelor de măsură 

după caracteristicile metrologice. 

1.2. Mijloace electrice de măsurare. 

   Conspect 

 

  

  Comunicare 

  Referat   

Conversaţie 

euristică 

 

Prezentarea şi 

susţinerea 

informaţiei din 

comunicare 

 

 

 

2 

Mijloace electrice de măsurare 

2.1. Schema funcţională a 

covertoarelor. 

  Scheme,desene Susţinere               2 

Instrumente electrice analogice 

3.1. Clasificarea instrumentelor 

electrice analogice şi a aparatelor de 

măsură. 

3.2. Elementele constructive ale 

instrumentelor electrice analogice. 

 Schema-bloc 

 

 

 

Lucrare practică 

Prezentarea şi 

explicarea 

 

 

 

Susţinerea 

              2 

 

 

 

               2 

Măsurarea mărimilor electrice 

 Măsurări electrice: 

4.1 Măsurarea intensităţii curentului 

electric 

4.2 Măsurarea tensiunii electrice 

4.3 Măsurarea puterii active 

4.4 Măsurarea puterii reactive 

4.5 Măsurarea energiei electrice. 

4.6 Măsurarea factorului de putere 

4.7 Măsurarea rezistenţelor electrice. 

 

Fişe de lucru 

 

Modelare 

 

Darea de semă               

 

Notă explicativă                    

 

   

Susţinerea şi 

explicarea 

 

Indentificarea 

elementelor 

modelului 

Prezentarea şi 

comunicare 

             1 

 

 

 1    

 

 

 2 

 

 1 
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4.8 Calcularea rezistenţei prizei de 

pămînt. 

4.9 Măsurarea impedanţelor şi 

capacităţilor. 

Scheme electrice 

principiale 

Notă explicativă 

 

Nota explicativă 

 

Fişe de lucru 

 

Referat 

Susţinere 

 

Susţinere 

Conversaţie şi 

susţinere 

Susţinere şi 

explicaţie 

Conversaţie prin 

întrebări 

stimulatorii 

Conversaţie 

Prezentarea şi  

susţinerea 

 1 

 1 

 

 1 

 

 

 1 

 

 

 1 

Măsurări electronice 

5.1 Clasificarea convertoarelor analog 

numerice. 

5.2 Caracteristicile metrologice ale 

aparatelor digitale de măsurare. 

Referat 

 

 

Fişe de lucru 

Prezentarea şi 

susţinerea 

 

 

Conversaţie 

1 

 

 

1 

Aparatele auxiliare pentru măsurări electrice 

 6.1 Factorul de multiplicare a 

voltmetrului 

6.2 Schema de conexiune a 

ampermetrului şi voltmetrului prin 

intermediul transformatoarelor de 

măsură 

 

Notă explicativă 

 

 

Scheme electrice 

 

Susţinere 

 

 

Conversaţie. 

Rezumat scris 

 

1 

 

 

 

1 

Măsurarea mărimilor neelectrice 

7.1. Schema structurală a unei 

instalaţii de măsurare electrică a 

mărimilor neelectrice. 

7.2 Clasificarea traductoarelor . 

Caracteristicele metrologice 

 

Schema-bloc 

 

 

 

Referat 

 

Explicaţii 

 

 

 

Susţinere 

 

2 

 

 

 

                  

6 
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VII. Lucrările practice şi de laborator 
 

Lucrare practică nr.1            Verificarea metrologică a aparatelor analogice de măsură; 

Lucrare de laborator nr.1      Măsurarea tensiunii şi a intensităţii curentului continuu şi 

alternativ de valoare mică şi de valoare mare; 

Lucrare de laborator nr.2      Măsurarea puterii active în circuite monofazate şi trifazate de 

curent  

Alternativ. Măsurarea energiei electrice  

Lucrare de laborator nr.3       Măsurarea rezistenţelor electrice cu ajutorul ohmmetrului şi 

megohmmetrului magnetoelectrice 

Lucrare practică nr.2             Studierea schemelor bloc ale voltmetrelor electronice de curent 

continuu şi de curent alternativ 

 

                                       IX. Sugestii metodologice 
 

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

conştiente, raţionale, inteligente, 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 când 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 " Măsurări electrice şi 

electronice” 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 evantaiul 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 " Măsurări electrice şi electronice " pe lângă factorii menţionaţi la 

alegerea metodei, rolul decisiv îl are existenţa mijloacelor de învătământ din dotare, ideal fiind 
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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 

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

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

didactic prezentat în PowerPoint de profesor. 

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

plan, lucru în 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 înregistrare a informaţiei sub 

formă de 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 în grup, lucru individual).  

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

reprezentarea diagramelor vectoriale).  

4) Metode moderne caracterizate prin procedeul de înregistrare a informaţiei sub 

formă de conspect de reper, schiţe de reper.  

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

realizării sub formă dediscuţii, comunicări reciproce,lucrări practice, referate, lucrări grafice, 

portofolii.  

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 

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

Curriculumul Măsurări electrice şi electronice 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 în raport cu competenţele proiectate spre a interveni, în funcţie de 

caz, asupra perfecţionării procesului de predare- învăţare-evaluare şi obţinere a performanţelor. 

Noutatea tehnologiilor de evaluare constă în schimbarea mecanismelor, care implică trecerea de 
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la verificarea tradiţională de cunoştinţe ale elevilor (cu apreciere de note a acestor cunoştinţe) la 

descrierea şi evaluarea rezultatelor învăţării în 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 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 învăţare permite determinarea 

informaţiilor deosebit de importante, privind atingerea obiectivelor preconizate. Evaluarea 

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

Metodele de evaluare pot fi: tradiţionale, moderne 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 înregistrarea 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. 

1. Portofoliul (cartea de vizită a elevului).  

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

 

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

la sfârşitul unui modul, sistem de lecţii, sfârşitul întregii activităţi (semestriale, anuale), în  

vederea cunoaşterii nivelului real de atingere a competenţelor preconizate.  

 Disciplina “Măsurări electrice şi electronice” se  studiază în semestrul 6 şi se finalizează cu 

examen oral. Conform notei medii semestriale şi a notei acumulate la examen, se calculează nota 

medie generală pentru fiecare elev în parte.  
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 
 

Denumirea unităţilor Mijloace recomandate 

Sistemul internaţional SI.Ediţia a III în limba 

romînă.  

-Calculatoare personale de birou (desktop);  

-Calculatoare portabile (laptop, notebook);  

-Calculatoare de tip tabletă; telefoane 

inteligente   

-Reţele prin cablu; 

-Reţele fără fir;  

-Conexiune Internet. 

-MultimetreEx.503.                                                 

-OsciloscopOS-MOS620FG                                      

-MMProectorEpson                                                 

-SettablaSB480                                                       

--VideoproectorX306ST 

SM93-1Metrologie,activităţi  şi documente. 

SM93-2Metrologie.Mărimi şi unităţi de 

măsură. 

SM93-3Metrologie. Metode de măsurare. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

1. Măsurări electrice şi electronice, cursuri 

online. 

https://www.scritub.com  

2. Măsurări electrice şi electronice, biblioteca 

online 

https://www.library.e.abb.com 

3. Seminar ,,Măsurări electrice şi electronice”  https://www.schrack.ro 

4. Instrucțiune metodologică privind utilizarea 

aparatelor de măsură electrice şi electronice 

https://www.alfaenerg.ro 

 

 

 

 


