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NOTĂ DE PREZENTARE 
 
Acest curriculum se aplică pentru calificarea profesională TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI 
corespunzătoare profilului TEHNIC, domeniul de pregătire profesională ELECTRONICĂ 
AUTOMATIZĂRI 
 
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării 
mai sus menţionate. 
 
Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor – 4 

Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module: 
 

 
Unitatea de rezultate ale învăţării 

 
Unitatea de rezultate ale învăţării –  

tehnice generale Denumire modul 

URÎ  7 Realizarea echipamentelor electronice 
analogice şi digitale 

MODUL I  Circuite electronice analogice 

URÎ  7 Realizarea echipamentelor electronice 
analogice şi digitale 

MODUL II Circuite electronice digitale 

URÎ 8 Evaluarea stării de funcţionare a 
circuitelor și echipamentelor electronice 

MODUL III  Măsurări electronice 

Unitatea de rezultate ale învăţării –  
tehnice specializate Denumire modul 

U9. Utilizarea traductoarelor  în automatizări  MODUL IV Traductoare utilizate în 
automatizări 

U11. Asigurarea funcţionării sistemelor de 
reglare automată 

MODUL VI  Asigurarea funcționării 
sistemelor de reglare automată 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a XI-a  
Ciclul superior al liceului – filiera tehnologică  

 
Calificarea: Tehnician în automatizări 
Domeniul de pregătire profesională: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 
 
Cultură de specialitate și pregătire practică 
 
MODUL I  Circuite electronice analogice 
 Total ore /an: 99 
 din care:         Laborator tehnologic 66 
                         Instruire practică                       - 
MODUL II  Circuite electronice digitale 
 Total ore /an: 66 
 din care:         Laborator tehnologic 33 
                         Instruire practică                       - 
MODUL III  Măsurări electronice 
 Total ore /an: 66 
 din care:         Laborator tehnologic 33 
                         Instruire practică                        - 
MODUL IV  Traductoare utilizate în automatizări 
 
 Total ore /an: 66 
 din care:         Laborator tehnologic 33 
                         Instruire practică                        - 
 
Modul V.  Curriculum în dezvoltare locală* 
                                              
 Total ore /an: 66 
 din care:         Laborator tehnologic - 
                         Instruire practică                        - 
 
 

Total ore/an = 11 ore/săpt. x 33 săptămâni = 363 ore/an 
 

Stagii de pregătire practică -  
 
MODUL VI  Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 
 Laborator tehnologic 90 
                         Instruire practică                       60 

Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an 
 

TOTAL  GENERAL: 513 ore/an 
Notă:  
Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la operatorul 
economic/instituția publică parteneră. 
 
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în 
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module: 
 

 
Unitatea de rezultate ale învăţării 

 

Nr. ore/saptamana Nr. ore Stagii 
de practica 

teorie labo-
rator 

Prac- 
tica 

Labo- 
rator 

Prac- 
tica 

Unitatea de rezultate ale 
învăţării –  

tehnice generale 
Denumire modul 

     

URÎ  7 Realizarea 
echipamentelor electronice 
analogice şi digitale 

MODUL I  Circuite 
electronice analogice 

1 2    

MODUL II  Circuite 
electronice digitale 

1 1    

URÎ 8 Evaluarea stării de 
funcţionare a circuitelor și 
echipamentelor electronice 

MODUL III  Măsurări 
electronice 

1 1    

URÎ 9 Utilizarea semnalelor 
şi mediilor de comunicaţii 
electronice 

MODUL IV  
Traductoare utilizate în 
automatizări 

1 1    

URÎ 11 Instalarea 
sistemului de operare şi a 
programelor specifice 
pentru calculatoarele 
personale 

MODUL VI Asigurarea 
funcționării sistemelor de 
reglare automată 

   90 60 
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MODUL I. Circuite electronice analogice 
 
 

• Notă  introductivă 
 

Modulul „Circuite electronice analogice”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru 
calificarea profesională Tehnician în automatizări, domeniul de pregătire profesională Electronică 
automatizări face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei 
a XI-a, ciclul superior al liceului -  filiera tehnologică. 
Modulul are alocat un numărul de  99 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

§ 66 ore/an – laborator tehnologic 
 
Modulul „Circuite electronice analogice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa muncii în una 
din ocupaţiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 4, Tehnician în 
automatizări, din domeniul de pregătire profesională Electronică automatizări sau în continuarea 
pregătirii într-o calificare de nivel superior.  
Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul de pregătire 
profesională pentru calificarea  Tehnician în automatizări. 
 

• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 
URÎ 7 REALIZAREA 
ECHIPAMENTELOR  ELECTRONICE  
ANALOGICE  ȘI DIGITALE   Conţinuturile învăţării 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
7.1.1 
7.1.3 
7.1.4 

7.2.1  
7.2.2 
7.2.3 
7.2.4 
7.2.5 
7.2.6 
7.2.14 
7.2.15 
7.2.16 
7.2.17 
7.2.18 
7.2.19 
7.2.20 
7.2.21 

7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 
7.3.5 
7.3.6 
7.3.7 
7.3.8 

 

Amplificatoare  
- definiție, parametri, clasificare 
- etaje de amplificare, cuplarea etajelor de amplificare 
- reacţia în amplificatoare (tipuri de reacţie, influenţa 
reacţiei asupra parametrilor amplificatoarelor) 
- realizarea amplificatoarelor de semnal mic și  de  
putere  
- verificarea funcționalității circuitelor electronice  cu 
ajutorul aparatelor de măsură și control 
- depistarea  și remedierea defectelor constatate 
Amplificatoare operaţionale 

- definiție, simbol, parametri specifici/ date de catalog 
- amplificatorul inversor ca: multiplicator, divizor, 
sumator, repetor, integrator, derivator 
- amplificatorul neinversor ca: multiplicator, sumator 
- amplificatorul operațional diferențial 
- realizarea circuitelor cu AO 
- verificarea funcționalității circuitelor realizate cu AO  
cu ajutorul aparatelor de măsură și control 
- depistarea  și remedierea defectelor constatate 
Stabilizatoare de tensiune 
- parametri specifici, date de catalog, clasificare  
- tehnici de reglare  
- stabilizatoare electronice cu reacție, cu amplificator de 
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eroare, integrate 
- realizarea circuitelor de stabilizare 
- verificarea funcționalității circuitelor de stabilizare  cu 
ajutorul aparatelor de măsură și control 
- depistarea  și remedierea defectelor constatate 
Oscilatoare 
- oscilatoare: LC, RC, cu cristale de cuarţ   
- scheme de principiu,  
- principii de funcționare,  
- vizualizarea tensiunilor de ieșire 
Circuite de formare a impulsurilor 
-  circuite de limitare, integrare, derivare 
- circuite basculante: astabile, monostabile, bistabile 
-scheme electrice de principiu 
- principii de funcţionare 
- diagrame de semnal 
- realizarea circuitelor de formare a impulsurilor 
- verificarea funcționalității circuitelor de formare a 
impulsurilor  cu ajutorul aparatelor de măsură și control 
- depistarea  și remedierea defectelor constatate 
Relee electronice  
- relee electronice de tensiune, timp, temperatură 
- scheme electrice de principiu 
- principii de funcţionare 
- realizarea releelor electronice 
- verificarea funcționalității releelor electronice  cu 
ajutorul aparatelor de măsură și control 
- depistarea  și remedierea defectelor constatate 
Norme de sănătate și securitate în muncă, de 
protecția mediului, specifice lucrărilor executate 

 
• Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, 

materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare 
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 
§ componente electronice discrete  
§ circuite electronice integrate analogice  
§ cablaj imprimat 
§ cataloage de componente electronice analogice 
§ echipament de protecţie 
§ SDV-uri specifice domeniului electronică automatizări  
§ cablaj imprimat 
§ module pentru studiul experimental al componentelor şi circuitelor  electronice și/sau  

plăci de test; 
§  surse de alimentare;  
§  generatoare de semnal 
§ AMC - uri; 
§ auxiliare curriculare (materiale de predare/ fişe de documentare, materiale de învățare/ 
fişe de lucru, materiale de evaluare), planşe didactice, reviste de specialitate, documentaţia 
lucrărilor practice (suport teoretic al lucrării, activitați de învățare/ lucrări de executat, barem 
de evaluare, cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici, normative specifice, fişe individuale 
de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice), standarde de evaluare etc. 
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§ sistem de calcul cu software utilizat pentru  reprezentarea circuitelor şi simularea 
funcţionării circuitelor electrice. 

• Sugestii metodologice 
 

Conţinuturile modulului „Circuite electronice analogice” trebuie să fie abordate într-o manieră 
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor. 
Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor învăţării, 
prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care 
le presupune unitatea de rezultate ale învăţării.    

Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor de viaţă ale 
omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte 
cuvinte, mediul concret în care va lucra îl va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona 
în consecinţă,  folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste 
considerente, activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se 
regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale  de a relaţiona cu 
„lumea reală”. 
Pregătirea, se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ cabinete de specialitate din unitatea de 
învăţământ, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus, sub coordonarea profesorului de 
specialitate. 

Pentru formarea competenţelor cheie trebuie utilizate activităţi de învăţare prin care elevii să-şi 
dezvolte  abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor 
probleme etc.  
Pentru modulul „Circuite electronice analogice” se recomandă ca, pe lângă metodele de învăţământ 
clasice, să se utilizeze, cu preponderenţă,  metode specifice învăţării centrate pe  elev, ca de exemplu: 
harta conceptuală, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, concasarea, extinderea, studiul 
de caz, decizii, transformarea, organizator grafic (diagrama Venn) etc. 
Pentru dobândirea rezultatelor învățării aferente modulului „Circuite electronice analogice” 
propunem următoarea listă cu exemple de activități practice.  Lista va fi completată/ adaptată în 
funcție de resursele disponibile în școală și/sau la agentul economic partener. 

- Studiul/ realizarea amplificatoarelor de semnal mic 
- Studiul/ realizarea amplificatoarelor de putere 
- Studiul amplificatoarelor operaționale 
- Studiul/ realizarea circuitelor realizate cu amplificatoare operaționale: amplificator 

inversor, amplificator neinversor, multiplicator, divizor, repetor, sumator, integrator, 
derivator 

- Studiul/ realizarea stabilizatoarelor de tensiune: cu reacție, cu amplificator de eroare, cu 
circuite integrate specializate 

- Studiul/ realizarea oscilatoarelor: LC, RC, cu cuarț  
- Studiul/ realizarea circuitelor de formare a impulsurilor: circuite de limitare, circuite de 

integrare, circuite de derivare, circuite basculante (astabile, monostabile, bistabile) 
- Studiul/ realizarea releelor electronice:  de tensiune, de timp, de temperatură. 

 
În continuare, prezentăm un exemplu de activitate de învăţare: utilizarea metodei cubului pentru 
învăţarea noţiunilor de bază despre amplificatorul operaţional. 
 
Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, 
permiţând abordarea complexă şi integratoare a temei.  
Etapele metodei sunt: 
- Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ, 
ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ. 
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- Anunţarea temei puse în discuţie. 
- Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una din 
feţele cubului.  
- Distribuirea perspectivelor - modul de distribuire se poate face aleatoriu (fiecare grupă 
rostogoleşte cubul şi primeşte ca sarcină de lucru perspectiva înscrisă pe faţa de sus) sau poate fi 
decis de profesor, în funcţie de anumite criterii  care vizează  responsabilitatea individuală şi de 
grup, specializarea pe sarcini a membrilor echipelor şi oportunităţi de grup.  
- Realizarea sarcinilor de lucru şi redactarea materialului la nivelul fiecărui grup. 
- Afişarea formei finale a materialelor astfel încât toţi elevii să poată vizualiza rezultatele.  

Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 
7.1.1 Circuite electronice analogice uzuale (simbol, clasificare, parametri, schemă bloc, reacţie, 
utilizare, verificarea funcţionării, defecte, remedierea defectelor): Amplificatorul operaţional 
7.2.1. Recunoașterea tipului de circuit pe baza schemei electronice 
7.2.2. Selectarea componentelor electronice pentru realizarea circuitelor electronice 
7.2.14. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 
7.2.17. Interpretarea documentației tehnice de apecialitate într-o limbă de circulație internațională 
7.2. 18. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 
7.2. 21. Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor   
7.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă. 
7.3.2. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 
primită. 
7.3.3. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
 
Obiective: 

 Să identifice tipurile de circuite integrate analogice 
 Să descrie funcţionarea amplificatoarelor operaţionale 
 Să precizeze utilizările amplificatorului operaţional 

 
Timp: 45 minute 
Scopul activităţii: Formarea unei perspective integratoare asupra temei  Amplificatorul operaţional.  

Organizarea clasei: 6 grupe 
 
Enunţ: 
Folosiţi un cub care semnifică, în mod simbolic, tema ce urmează a fi explorată: Amplificatorul 
operaţional. Cubul are înscrise pe fiecare dintre feţele sale Descrie, Compară, Analizează, 
Asociază, Aplică, Argumentează. Pe tablă, profesorul detaliază cerinţele de pe feţele cubului cu 
următoarele: 

Descrie: Proprietăţile amplificatorului operaţional. 
Compară: Compară amplificatorul operaţional cu amplificatorul cu componente discrete. 

Analizează: Analizează funcţionarea amplificatorului inversor. 
Asociază: Transformă schema amplificatorului inversor în amplificator neinversor. 

Aplică: Prezentaţi o aplicaţie a amplificatoarelor operaţionale? 
Argumentează: Avantajele utilizării amplificatoarelor operaţionale în schemele electronice. 

 
Reprezentantul fiecărei echipe va rostogoli cubul. Echipa sa va explora tema din perspectiva 
cerinţei care a căzut pe faţa superioară a cubului şi va înregistra totul pe o foaie de flip-chart. 
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După 35 minute, grupurile se reunesc în plen şi vor împărtăşi clasei rezultatul analizei. 
 
Activitatea va fi o autoevaluare a elevilor în cadrul evaluării sumative.  
Criteriile de evaluare, precum şi punctajele corespunzătoare, vor fi stabilite de către elevi. 

 

• Sugestii privind evaluarea 
 
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au 
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională. 

Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de 
tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce 
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 
Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice se vor 
elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. Combinarea evaluării rezultatelor într-
o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. De asemenea, 
pentru o a realiza o evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele tradiţionale 
(probe orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, observarea 
activităţii şi comportamentului elevului). 
 
Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o situaţie concretă 
(practică). Prin raportare cu aceasta se vor identifica cunoștințele, abilitățile și atitudinile care 
trebuie evaluate.  
Exemplu:  
Se propune un instrument de evaluare integrat pentru tema „Amplificatoare operaționale”, care vizează 
verificarea nivelului de realizare pentru următoarele rezultate ale învăţării, conform standardului de 
pregătire profesională: 
 
7.1.1. Circuite electronice analogice uzuale (simbol, clasificare, parametri, schemă bloc, reacţie, 
utilizare, verificarea funcţionării, defecte, remedierea defectelor): Amplificatorul operaţional 
7.2.1. Recunoașterea tipului de circuit pe baza schemei electronice 
7.2.2. Selectarea componentelor electronice pentru realizarea circuitelor electronice  
7.2.3. Realizarea circuitelor electronice conform schemei date 
7.2.4. Verificarea funcționării circuitelor electronice 
7.2.12. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă 
7.2.13. Aplicarea normelor de protecţie a mediului cu privire la materialele şi tehnologiile din 
domeniul electronic 
7.2.14. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 
7.2.15.  Aplicarea principiilor și proceselor matematice de bază în domeniul electronicii 
7.2.17. Interpretarea documentației tehnice de specialitate într-o limbă de circulație internațională 
7.2. 18. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 
7.2. 21. Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor (conform SPP) 
7.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă. 
7.3.2. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 
primită. 
7.3.3. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
7.3.7.  Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 
7.3.8. Respectarea normelor de protecţie a mediului cu privire la materialele şi tehnologiile din 
domeniul electronic 
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TEST DE EVALUARE AO 
Timp de lucru: 45 minute 
Toate subiectele sunt obligatorii 
Se acordă 10 puncte din oficiu 
I. Pentru enunţurile de mai jos scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect.       16p. 
1. Curentul absorbit de un AO este de ordinul: 

a. na; b. µA; c. m A ; d. A. 
2. În cazul amplificatorului operaţional, impedanţa de ieşire Zo este : 

a. Zo = -∞ 
b. Zo  = foarte mică 
c. Zo = 0 
d. Zo = ∞ 

3. Amplificatorul operaţional are proprietăţile: 
a. impedanţă de ieşire  mare 
b. amplificare mică: 
c. impedanţă de intrare mică; 
d. bandă de frecvență foarte largă 

4. Impedanţa de intrare a AO este: 
a. de ordimul Ω;  b. de ordinul sute de Ω;  c. de ordinul MΩ;   d.de ordinul zecilor de Ω. 

 
II. În coloana A sunt enumerate terminalele unui amplificator operaţionalîn conformitate cu figura 
alăturată, iar în coloana B rolul acestora. Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din 
coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.                                                20p. 

                                                                                    
 
 
 
 
 
III.   

Scrieţi pe foaia de răspuns, 
informaţia corectă care 
completează spaţiile libere.              24p. 

a. Amplificarea în buclă deschisă fiind… (1) …., poate  fi considerată …(2) ….. 
b.  Prin montarea în cascadă a unui număr par de AO inversoare, la ieşire se obţine o 

tensiune........(3)......... cu tensiunea de intrare. 
c. Amplificatoarele operaţionale, în conexiune inversoare, pot executa în c.c. operaţii de  

…..(4)…, scădere, înmulţire şi împărţire. 
d. Impedanţa de intrare fiind……(5) ……, poate  fi considerată ……(6) ……..  

IV. Se consideră configuraţia de amplificator, din figura de mai jos, în care se utilizează un 
amplificator operaţional ideal. 

Coloana A Coloana B 
1 A. Pin de alimentare cu tensiune continuă 

pozitivă  V+ 
2 B. Pin de alimentare cu tensiune continuă  

negativă V- 
3 C.  Intrarea inversoare    
4 D.  Intrarea neinversoare  
5 E.   Ieşire  (OUT,sau Uo ) 
 F.   Pin de masă 
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 30p.                                            
a. Precizați tipul de amplificator obținut.  
b. calculaţi amplificarea în tensiune, Au . 
c. ştiind că ui = 7V,  calculați valoarea tensiunii de ieșire, uo. 
d. determinaţi R2, astfel încât 
amplificatorul să fie divizor cu 2.  
e. determinaţi R1, astfel încât amplificatorul să fie multiplicator cu 2.  

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
I. 16 puncte 

1 – a ; 2 – b ; 3 – d ;  4 – c. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. (4x4p=16p)  

II. 20 puncte 
1 – C; 2 – D; 3 – B; 4 – E; 5 – A. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. (5x4p=20p)  
III. 24 puncte 

1 – foarte mare; 
2 – infinită; 
3 – în fază; 
4 – adunare; 
5 – foarte mare; 
6 – infinită. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. (6x4p=24p)  
IV. 30 puncte 

a. 4 puncte  
Amplificator inversor 

Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte.  
b. 8 puncte 

Au = -R2/R1    
Au = -1 

Pentru scrierea corectă a relației de calcul se acordă 4 puncte.  
Pentru determinarea corectă a amplificării se acordă 4 puncte.  

c.  6 puncte 
U0 = -7V 

Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte.  
d.  6 puncte 

R2 = 1 kΩ 
Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte.  

e.  6 puncte 
R1 = 1 kΩ 

Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte.  
 

PROBĂ PRACTICĂ - LUCRARE DE LABORATOR 
 

Ui 

 

Ii 

+ 
+ u 

- u - 

Uo 

 R2=2k 

Ao 

R1=2k 

Ii 
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• Activitatea se va desfăşura în laboratorul de electronică. 
• Resurse: Platformă experimentală, voltmetre, calculator. 
• Organizare: Elevii vor lucra organizaţi pe echipe.  
• Timp alocat: 2 ore 

 
FIŞĂ DE LUCRU 

Studiul amplificatorului operațional 
 
Procedura de lucru:  
Realizaţi (sau identificaţi) circuitul din figura de mai jos pe platforma experimentală din laborator. 
 

 
   AO – βA741 

R1=22kΩ  
R2=22kΩ 
R3=10kΩ 
R4=100kΩ 
R5=1kΩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Conectaţi, la intrare, 
generatorul de funcţii  
2. Conectaţi sonda 
corespunzătoare canalului 

A la intrare, pentru vizualizarea tensiunii de intrare, iar sonda corespunzătoare canalului B la ieşire, 
pentru măsurarea tensiunii de ieşire, ca în figură. 
3. Reglaţi generatorul de funcţii astfel încât să obţineţi, la intrare un semnal triunghiular, cu 
frecvenţa de 1000 Hz şi valoarea vârf la vârf de 1V. 
4. Vizualizaţi forma de undă a semnalului de ieşire. 
5. Reprezentaţi, pe fişa de lucru, forma de undă a semnalului de intrare şi de ieşire. 
6. Comparaţi cele două forme de undă. 
7. Analizaţi rezultatele şi trageţi concluziile. 

8. Calculaţi amplificarea cu formula 
1

2
1 R

RA −=  şi comparaţi cu valorile obţinute în urma 

măsurătorilor. 
9. Reglaţi generatorul de funcţii astfel încât să obţineţi, la intrare un semnal sinusoidal, cu frecvenţa 
de 1000 Hz şi valoarea vârf la vârf de 8V. 
10. Variaţi frecvenţa semnalului de intrare, conform valorilor din tabelul 20.1. 
11. Măsuraţi tensiunea  de intrare şi de ieşire.  Notaţi valorile măsurate în tabelul 20.1 
Tabelul 20.1 
Frecvenţa 
(Hz) 1 10 100 1000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 

	

	

Ieşire 

U0 

	

+	

-	

+15V 

-15V 

R1 R2 

R3 R4 

R5 

Intrare 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Ui 
AO	
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Ui(V)  
           

U0(V)  
 

         

iU
UA 0

2 =   
    

    
 

 
13. Cu ajutorul calculatorului şi a programului Microsoft Excel realizaţi diagrama care reprezintă 
caracteristica de frecvenţă a amplificatorului.. 
14. Analizaţi aspectul diagramei. 
15. Determinaţi lărgimea de bandă  şi calculaţi produsul amplificare-bandă. 
17. Întocmiţi un referat cu titlul: “Amplificatorul inversor în c.a.” 
 

 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE  
Numele elevului…………………………………………. 

Nr. 
crt. 

Criterii de realizare şi 
ponderea acestora 

Indicatorii de realizare şi ponderea 
acestora 

 

 Punctaj 
maxim 

Punctaj 
realizat 

1. Primirea şi 
planificarea sarcinii 
de lucru 

25% Identificarea componentelor 
utilizate 

12 p  

Alegerea componentelor, sculelor, 
AMC-urilor, echipamentelor de 
protecţie  adaptate sarcinii de lucru 

10p  

Respectarea normelor de protecţie 
a mediului, normativele, regulile de 
sănătate şi securitate a muncii 

3p  

2. Realizarea sarcinii de 
lucru 

60% Verificarea componentelor utilizate 10p  
Realizarea montajului 10p  
Reglarea tensiunii de intrare 
(amplitudine şi frecvenţă). 

8p  

Folosirea corespunzătoare a 
echipamentelor de lucru, a 
aparatelor de măsură şi control 

10p.  

Măsurarea tensiunii de la ieşirea 
amplificatorului 

12p  

Interpretarea rezultatelor 10p  
3. Prezentarea şi 

promovarea sarcinii 
realizate 

15% Argumentarea etapelor de realizare 
a sarcinii de lucru 

5p  

Terminologia de specialitate e 
folosită corect 

7p  
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MODUL II. Circuite electronice digitale 
 
 

• Notă  introductivă 
 

Modulul „Circuite electronice digitale”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru 
calificarea profesională Tehnician în automatizări, domeniul de pregătire profesională Electronică 
automatizări face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei 
a XI-a, ciclul superior al liceului -  filiera tehnologică. 
Modulul are alocat un numărul de  66 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

§ 33 ore/an – laborator tehnologic 
 
Modulul „Circuite electronice digitale” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea 
de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile 
specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 4, Tehnician în automatizări, 
din domeniul de pregătire profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o 
calificare de nivel superior.  
Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul de pregătire 
profesională pentru calificarea  Tehnician în automatizări. 

 

• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 
URÎ 7 REALIZAREA 
ECHIPAMENTELOR  ELECTRONICE  
ANALOGICE  ȘI DIGITALE   Conţinuturile învăţării 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
7.1.2 
7.1.3 
7.1.4 

7.2.7 
7.2.8 
7.2.9 
7.2.10 
7.2.11 
7.2.12 
7.2.13 
7.2.14 
7.2.15 
7.2.16 
7.2.17 
7.2.18 
7.2.19 
7.2.20 
7.2.21 

 Circuite basculante  
- tipuri: RS, RS - Master Slave, JK, JK –  
   Master Slave, T, D  
- scheme de principiu 
- tabele de adevăr,  
- date de catalog 
- utilizări 
- realizarea circuitelor basculante 
- verificarea funcționalității circuitelor 
basculante cu ajutorul cu ajutorul sondelor 
logice 
Numărătoare 
- tipuri: asincrone, sincrone 
- caracteristici 
- scheme de principiu,  
- tabele de adevăr 
- diagrame de semnale 
- date  de catalog 
- utilizări 
- realizarea circuitelor cu numărare 
- verificarea funcționalității circuitelor de 
numărare cu ajutorul sondelor logice  
Registre de deplasare 
- tipuri: de stocare, de deplasare, combinate, 
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universale 
- scheme de principiu  
- date de catalog 
- utilizări 
- realizarea circuitelor cu registre de 
deplasare 
- verificarea funcționalității circuitelor cu 
ajutorul sondelor logice  
 Memorii 
- tipuri: RAM, ROM, PROM 
- caracteristici 
- date de catalog 
- utilizări în domeniu 
- realizarea circuitelor cu memorii 
- verificarea funcționalității circuitelor cu 
ajutorul sondelor logice 
Norme de sănătate și securitate în muncă, 
de protecția mediului, specifice lucrărilor 
executate 

 
• Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, 

materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare 
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 
§ stații de lipire, truse electronist; 
§ module pentru studiul experimental al componentelor şi circuitelor/plăci de test; 
§ AMC – uri, sonde logice, surse de alimentare, generatoare de semnal, frecvențmetre; 
§ videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru  simulare, 

tabla interactivă; 
§ auxiliare curriculare (materiale de predare/ fişe de documentare, materiale de învățare/ 
fişe de lucru, materiale de evaluare), planşe didactice, reviste de specialitate, documentaţia 
lucrărilor practice (suport teoretic al lucrării, activitați de învățare/ lucrări de executat, barem 
de evaluare, cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici, normative specifice, fişe individuale 
de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice), standarde de evaluare etc. 
§ componente electronice discrete, circuite electronice integrate digitale, cablaj imprimat;  
§ echipament de protecţie, echipament de protecție electrostatică; 

 
• Sugestii metodologice 
 

Conţinuturile modulului „Circuite electronice digitale” trebuie să fie abordate într-o manieră 
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor. 
Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor învăţării, 
prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care 
le presupune unitatea de rezultate ale învăţării.    

Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor de viaţă ale 
omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte 
cuvinte, mediul concret în care va lucra îl va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona 
în consecinţă,  folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste 
considerente, activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se 
regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale  de a relaţiona cu 
„lumea reală”. 
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Pregătirea, se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ cabinete de specialitate din unitatea de 
învăţământ, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus, sub coordonarea profesorului de 
specialitate. 

Pentru formarea competenţelor cheie ar trebui utilizate activităţi de învăţare prin care elevii să-şi  
dezvolte  abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor 
probleme etc.  
Pentru dobândirea rezultatelor învățării aferente modulului „Circuite electronice digitale” propunem 
următoarea listă cu exemple de activități practice.  Lista va fi completată/ adaptată în funcție de 
resursele disponibile în școală. 

- Studiul circuitelor basculante bistabile 
- Studiul/ realizarea numărătoarelor electronice 
- Studiul registrelor de deplasare 

Pentru modulul „Circuite electronice digitale” se recomandă ca, pe lângă metodele de învăţământ 
clasice, să se utilizeze, cu preponderenţă,  metode specifice învăţării centrate pe  elev, ca de exemplu: 
harta păianjen, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, concasarea, studiul de caz, decizii, 
transformarea, organizator grafic (diagrama Venn) etc. 
Turul galeriei 

Turul galeriei este o metodă de învăţare prin colaborare care poate fi utilizată la finalul unei 
activităţi care se bazează pe crearea unui produs. 
Elevii lucrează în grupuri şi reprezintă munca lor pe foaie de format mare sub forma unui afiş. 
Produsul poate fi o diagramă, o schemă, etapele esenţiale surprinse în propoziţii scurte, etc. Elevii vor 
face o scurtă prezentare în faţa întregii clase a proiectului lor explicând semnificaţia afişului şi 
răspunzând la eventuate întrebări. Profesorul va solicita grupurilor de elevi să discute produsele 
fiecărui grup, să pună întrebări.  
 

Circuite Basculante Bistabile - CBB 
Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 
7.1.2. Circuite logice secvențiale – circuite basculante 
7.2.7. Interpretarea datelor de catalog pentru circuite digitale secvențiale 
7.2.8. Realizarea circuitelor logice secvențiale folosind circuite integrate digitale, conform schemei 

date 
7.2.14. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 
7.2.17. Interpretarea documentației tehnice de apecialitate într-o limbă de circulație internațională 
7.2. 18. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 
7.2. 21. Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi 

abilităţilor   
7.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 

muncă. 
7.3.2. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 

primită. 
7.3.3. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
 
Obiective: 

 Să identifice tipurile de CBB 
 Să precizeze schema de principiu a CBB 
 Să completeze tabelul de adevăr pe baza schemei CBB 

 
Timp: 60 minute 
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Scopul activităţii: Formarea unei perspective integratoare asupra temei  Circuite basculante 
bistabile.  
Organizarea clasei: 4 grupe 
 
Enunţ: 
Profesorul comunică fiecărei echipe sarcina de lucru, care se va concretiza într-un afiș: 

Grupa 1: CBB de tip RS realizat cu porți NOR: schema de principiu, tabel de adevăr, simbol, 
semnificația notațiilor folosite 
Grupa 2: CBB de tip RS realizat cu porți NAND: schema de principiu, tabel de adevăr, simbol, 
semnificația notațiilor folosite 
Grupa 3: CBB de tip RS sincron realizat cu porți NOR: schema de principiu, tabel de adevăr, 
simbol, semnificația notațiilor folosite 
Grupa 4: CBB de tip JK realizat cu porți NAND: schema de principiu, tabel de adevăr, simbol, 
semnificația notațiilor folosite 
Grupa 4: CBB de tip JK sincron realizat cu porți NAND: schema de principiu, tabel de adevăr, 
simbol, semnificația notațiilor folosite 
După 15 minute, grupurile se reunesc în plen şi vor împărtăşi, pe rând, celorlalte grupe rezultatul 

activității lor. Celelalte grupe pot formula întrebări, dacă au nelămuriri. 
Activitatea va fi o autoevaluare a elevilor în vederea evaluării sumative.  
Criterii de evaluare: 

Ø Reprezentarea corectă a schemei de principiu și a simbolului 
Ø Completarea corectă a tabelului de adevăr  
Ø Precizarea corectă a notațiilor folosite 
Ø Prezentarea rezultatelor activității și utilizarea vocabularului de specialitate de către 

reprezentanţii grupelor 
 

• Sugestii privind evaluarea 
 
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină  măsura în care elevii au 
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională. 

Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de 
tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce 
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 
Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice se vor 
elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. Combinarea evaluării rezultatelor într-
o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. De asemenea, 
pentru o a realiza o evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele tradiţionale 
(probe orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, observarea 
activităţii şi comportamentului elevului). 
 
Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o situaţie concretă 
(practică). Prin raportare cu aceasta se vor identifica cunoştinţele teoretice care trebuie evaluate. 
Exemplu:  
Se propune un instrument de evaluare integrat pentru tema „Numărătoare electronice asincrone”, care 
vizează verificarea nivelului de realizare pentru următoarele rezultate ale învăţării, conform 
standardului de pregătire profesională: 
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7.1.2. Circuite logice combinaționale 
7.2.7. Interpretarea datelor de catalog pentru circuite digitale secvențiale 
7.2.8. Realizarea circuitelor logice secvențiale folosind circuite integrate digitale, conform schemei 

date 
7.2.12. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă 
7.2.13. Aplicarea normelor de protecţie a mediului cu privire la materialele şi tehnologiile din 
domeniul electronic 
 7.2.14. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 
7.2.15.  Aplicarea principiilor și proceselor matematice de bază în domeniul electronicii 
7.2.17. Interpretarea documentației tehnice de apecialitate într-o limbă de circulație internațională 
7.2. 18. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 
7.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă. 
7.3.2. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 
primită. 
7.3.3. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
7.3.7.  Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 
7.3.8. Respectarea normelor de protecţie a mediului cu privire la materialele şi tehnologiile din 
domeniul electronic 
 

TEST DE EVALUARE  

Tema: Circuite logice combinaționale 
Timp de lucru: 1 oră 

Toate subiectele sunt obligatorii 
Se acordă 10 puncte din oficiu 

I. Pentru enunţurile de mai jos scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect.            12p. 
1. La un circuit basculant bistabil de tip RS realizat cu porţi NAND nedeterminarea apare datorită 

comenzii: 
a. R = 0; S = 0; 
b. R = 1; S = 0; 
c. R = 0; S = 1; 
d. R = 1; S = 1. 

2. Un numărător modulo 23 este realizat cu: 
a. 4 CBB de tip JK; 
b. 5 CBB de tip JK; 
c.   6 CBB de tip JK; 
d. 7 CBB de tip JK. 

3. Prin conectarea împreună a intrărilor J şi K ale unui bistabil JK se obţine un bistabil de tip: 
a. D; 
b. RS; 
c. RS-MS; 
d. T. 

4. Registrele de deplasare sunt cu: 
a. înscriere serie şi citire serie; 
b. înscriere serie şi citire paralel; 
c. înscriere paralel şi citire serie; 
d. înscriere paralel şi citire paralel. 
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II. Transcrieţi pe foaielitera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, 
dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Enunţurile 
considerate false transformaţi-le în enunţuri adevărate. 
a. La un circuit basculant bistabil de tip JK intrarea J îndeplineşte rolul de punere pe 0. 
b. La un circuit basculant bistabil de tip RS realizat cu porţi NOR starea de nedeterminare apare 
dacă pe intrările R şi S se aplică semnal logic 1. 
c. Un circuit logic secvenţial este un circuit la care starea  ieşirilor nu depinde de starea intrărilor şi 
de starea anterioară a ieşirilor. 
d. CBB de tip R-S MASTER – SLAVE este alcătuit din două semiregistre de decalaj comandate în 
antifază de impulsul de tact. 
e. Numărarea inversă constă în scăderea unei unităţi din numărul conţinut de numărător, pentru 
fiecare impuls de intrare.                                                                                                                             20p. 
 
III. Se dă următoarea schemă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Identificaţi tipul numărătorului. 
b. Determinaţi capacitatea de numărare a numărătorului.  
c. Realizaţi tabelul de adevăr al numărătorului și precizați valorile QA, QB, QC, QD pentru ultima 

stare permisă.    
d. Desenaţi evoluţia în timp a ieşirilor numărătorului. 
 
IV.   Scrieţi pe foaia de răspuns, informaţia corectă care completează spaţiile libere.               20p. 

a. La un numărător electronic .......(1).........  impulsurile ce urmează a fi numărate se aplică 
simultan pe toate intrările bistabililor numărătorului.  

b. Numărul de bistabili necesari realizării unui numărător se determină din relaţia 
...(2).......,unde .....(3)..... este numărul de bistabili, iar .....(4)..... reprezintă capacitatea 
numărătorului. 

c. Bistabilul de tip T execută divizarea cu .....(5)...a frecvenţei  impulsurilor de la intrarea de 
tact.  

 
Barem de corectare și notare: 

I. 12p. 
           1 – a    2 – b  3 – d    4 – a  (4x3p.) 

II.  20p. 
a – F; b – A; c – F;  d – A;  e – A     (5x4p.) 

III. 38p. 
a. 6p. 

numărător asincron. 
b. 8p. 

QC QB 

J          QA    
 
T 
K 

J          QB 
 
T 
K 

J          QC 
 
T 
K 

tact 

ştergere 

QA 

J         QD 
 
T 
K 

QD 
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N= 10. 
c. 14p. 

Tabelul de adevăr:      8p. 
 

Tact QD QC QB QA 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 

  

Starea care aduce numărătorul în 0 după 10 impulsuri numărate este QA = 0, QB = 1, QC = 0, QD = 
1. 6p. 

d. 10p.-  pentru reprezentare corectă. 

IV. 20p. 
1 – sincron 
2 – N≤2n 
3 – n 
4 – N 
5 – 2                   (5x4p.) 

 
PROBĂ PRACTICĂ 

♦ Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦ Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 
Circuite Basculante Bistabile de tip RS sincrone 

• Activitatea se va desfăşura în laboratorul de electronică. 
• Resurse: Platformă experimentală, circuite integrate digitale, componente electronice 

discrete, multimetre.. 
• Organizare: Elevii vor lucra organizaţi pe echipe.  
• Timp alocat: 90 minute 

 
Procedura de lucru:  
Se circuitul din figura de mai jos pe platforma experimentală din laborator. 
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1. Selectați componentele electronice și verificați funcționalitatea acestora; 
2. Identificați pinii pentru alimetarea CI utilizând catalogul de componente și conectați sursa de 
tensiune; 
3. Realizați montajul; 
4. Verificați sub tensiune funcţionalitatea montajului și completați tabelului de adevăr. 
5. Fiecare echipă va prezenta normele de sănătate şi securitate în muncă și funcționarea circuitului. 
 

 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE  
Numele elevului…………………………………………. 

Nr. 
crt. 

Criterii de realizare şi ponderea 
acestora 

Indicatorii de realizare şi ponderea 
acestora 

1. Primirea şi planificarea sarcinii 
de lucru 

25% Identificarea componentelor 
utilizate 

12 p 

Alegerea componentelor, sculelor, 
AMC-urilor, echipamentelor de 
protecţie  adaptate sarcinii de 
lucru 

10p 

Respectarea normelor de protecţie 
a mediului, normativele, regulile 
de sănătate şi securitate a muncii 

3p 

2. Realizarea sarcinii de lucru 60% Verificarea componentelor 
utilizate 

10p 

Realizarea montajului 10p 
Alimentarea CI 8p 

Folosirea corespunzătoare a 
echipamentelor de lucru, a 
aparatelor de măsură şi control 

10p. 

Completarea tabelului de adevăr 12p 

Interpretarea rezultatelor 10p 
3. Prezentarea şi promovarea 

sarcinii realizate 
15% Argumentarea etapelor de 

realizare a sarcinii de lucru 
8p 

Terminologia de specialitate e 
folosită corect 

7p 
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MODUL III. Măsurări electronice 

 
 

• Notă  introductivă 
Modulul „Măsurări electronice”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru 
calificarea profesională Tehnician în automatizări, domeniul de pregătire profesională Electronică 
automatizări face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei 
a XI-a, ciclul superior al liceului -  filiera tehnologică. 
Modulul are alocat un numărul de  66 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

§ 33 ore/an – laborator tehnologic 
 
Modulul „Măsurări electronice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de 
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile 
specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 4, Tehnician în automatizări, 
din domeniul de pregătire profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o 
calificare de nivel superior.  
Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul de pregătire 
profesională pentru calificarea  Tehnician în automatizări. 
 

 

• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URÎ 8 Evaluarea stării de funcționare a circuitelor și echipamentelor electronice 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturile învăţării 
8.1.1 
8.1.4 
8.1.5 

8.2.1 
8.2.2 
8.2.3 
8.2.11 
8.2.12 
8.2.13 
8.2.14 
8.2.15 
8.2.16 
8.2.17 
8.2.18 
8.2.19 
 

8.3.1 
8.3.2 
8.3.3 
8.3.4 
8.3.5 
8.3.6 
8.3.7 
8.3.8 
8.3.9 
 

Aparate de măsură digitale  
§ principiul de funcţionare 
§ schema bloc generală 
§ tipuri: ampermetrul, voltmetrul, impedanţmetrul, 
capacimetrul, inductanţmetrul, frecvenţmetrul, 
multimetrul. 
§ verificarea stării de funcţionare a aparatelor de măsură 
digitale, în conformitate cu cartea tehnică şi normele de 
securitate a muncii. 
§ măsurarea mărimilor electrice și a parametrilor 
circuitelor cu ajutorul aparatelor de măsură digitale  

Norme de sănătate și securitate în muncă, de protecția 
mediului, specifice operațiilor executate 

8.1.2 
8.1.4 
8.1.5 

8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.10 
8.2.11 
8.2.12 
8.2.13 
8.2.14 
8.2.15 
8.2.16 
8.2.17 
8.2.18 

Generatoare de semnal 
§ definiție 
§ caracteristici tehnice 
§ tipuri de generatoare: sinusoidale, dreptunghiulare, de 

tensiuni liniar variable, de impulsuri scurte 
§ principiul de funcționare 
§ schema bloc generală 
§ funcții 
§ panoul frontal 
§ reglaje inițiale 
§  utilizarea generatoarelor de semnal în evaluarea stării 

de funcţionare a echipamentelor 
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8.2.19 Norme de sănătate și securitate în muncă, de protecția 
mediului, specifice operațiilor executate 

8.1.3 
8.1.4 
8.1.5 

8.2.7 
8.2.8 
8.2.9 
8.2.10 
8.2.11 
8.2.12 
8.2.13 
8.2.14 
8.2.15 
8.2.16 
8.2.17 
8.2.18 
8.2.19 

 Osciloscopul 
§ Tipuri: analogice, digitale 
§ Proprietăți 
§ Principiul de funcționare 
§ Schema bloc generală  
§ Funcții 
§ Panoul frontal 
§ Sonde de măsură 
§ Reglajele inițiale  
§ Vizualizarea semnalelor electrice și a parametrilor 

circuitelor cu ajutorul osciloscopului în vederea 
evaluării stării de funcţionare a echipamentelor 

§ Măsurarea mărimilor electrice și a parametrilor 
circuitelor cu ajutorul osciloscopului (amplitudine, 
defazaj, frecvență, factor de umplere) 

Norme de sănătate și securitate în muncă, de protecția 
mediului, specifice operațiilor executate 

• Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, 
materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare 
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

Ø ampermetrul, voltmetrul, impedanţmetrul, capacimetrul, inductanţmetrul, frecvenţmetrul 
osciloscop, generator de semnal, multimetrul;  

Ø videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru  simulare 
Ø auxiliare curriculare (materiale de predare/ fişe de documentare, materiale de învățare/ fişe 

de lucru, materiale de evaluare), planşe didactice, reviste de specialitate, documentaţia 
lucrărilor practice (suport teoretic al lucrării, activitați de învățare/ lucrări de executat, 
barem de evaluare, cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici, normative specifice, fişe 
individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice), standarde de evaluare etc. 

Ø circuite şi sisteme electronice, surse de alimentare; 
Ø trusa electronistului;  
Ø echipament de protecţie. 

 
• Sugestii metodologice 

 
Conţinuturile modulului „Măsurări electronice” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, 
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor. 
Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor învăţării, 
prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care 
le presupune unitatea de rezultate ale învăţării.    

Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor de viaţă ale 
omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte 
cuvinte, mediul concret în care va lucra îl va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona 
în consecinţă,  folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste 
considerente, activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se 
regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale  de a relaţiona cu 
„lumea reală”. 
Pregătirea, se recomandă a se desfăşura în laboratoare / cabinete de specialitate din unitatea de 
învăţământ, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus, sub coordonarea profesorului de 
specialitate. 
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Pentru formarea competenţelor cheie ar trebui utilizate activităţi de învăţare prin care elevii să-şi 
dezvolte  abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor 
probleme etc.  
Pentru modulul „Măsurări electronice” se recomandă să se utilizeze, cu preponderenţă,  metode 
specifice învăţării centrate pe  elev, ca de exemplu:  învăţarea prin descoperire, activităţi practice, harta 
conceptuală, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, concasarea, studiul de caz, proiectul 
etc. 
Pentru dobândirea rezultatelor învățării aferente modulului „Măsurări electronice” activitățile 
practice se vor proiecta, preponderent interdisciplinar, în corelare cu celelalte module, ca de exemplu:  

- studiul circuitelor electronice 
- vizualizarea semnalelor în diferite puncte ale circuitelor electronice 
- ridicarea carateristicilor de funcționare 
- verificarea funcționalității circuitelor electronice   
- depistarea  defectelor. 

Lista activităților practice se va realiza în funcție de resursele disponibile în școală și/sau la agentul 
economic partener. 
Un exemplu de metodă de învăţare, care presupune instruirea elevilor prin organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi practice de învăţare, îl reprezintă lucrările de laborator. Prin desfăşurarea 
de lucrări practice de laborator, elevii îşi formează priceperi şi deprinderi de lucru necesare pentru 
viaţă şi pentru activitatea profesională, îşi dezvoltă abilităţile de cooperare şi de lucru în echipă. 
Lucrările de laborator se execută prin parcurgerea următoarelor etape:  
1. Instructajul privind normele de protecţia muncii specifice lucrării, realizat de către profesor, la 
începutul orei. Instalaţiile şi aparatele din laborator trebuie să aibă instrucţiuni de folosire cu măsurile 
de protecţia muncii necesare. Nu se permite realizarea de lucrări cu aparate sau instalaţii defecte ori 
care au defecte de izolaţie a cablurilor sau a altor elemente de alimentare cu energie electrică.   
2. Planificarea individuală a muncii, prin prezentarea de către profesor a obiectivelor lecţiei şi 
distribuirea sarcinilor şi a responsabilităţilor, respectiv cunoaşterea de către elevi a scopului lucrării, 
a produsului sau a instalaţiei ce urmează a fi realizată şi a paşilor ce urmează a fi parcurşi. În acest 
sens, se recomandă ca elevii să primească o fişă de lucru cu toate informaţiile necesare realizării 
lucrării de laborator.  
3. Efectuarea propriu-zisă a lucrării de laborator. Elevii îşi aleg materialele şi mijloacele potrivite 
scopului propus şi ţinând cont de recomandările din fişa de lucru primită, realizează lucrarea practică. 
Pentru obţinerea unor rezultate corespunzătoare, în timpul desfăşurării lucrării de laborator, elevii 
trebuie să ţină cont de următoarele reguli:  

- citirea aparatelor să se facă cu multă atenţie, pentru a se evita erorile de citire;  
- datele obţinute să fie înregistrate corect;  
- variaţia anumitor parametri (curent, tensiune, rezistenţă etc.) să se facă încet şi cu atenţie 
asupra sensului de variaţie;  
- contactele legăturilor electrice în montaj să fie corect făcute şi bine strânse, pentru a nu se 
introduce erori la măsurări şi pentru a evita încălzirile locale;  
- evitarea zgomotelor şi trepidaţiilor. 

4. Controlul şi autocontrolul execuţiei propriu-zise a lucrării de laborator, avându-se grijă să se 
corecteze eventualele greşeli.  
Pe parcursul desfășurării activităților practice, se recomandă observarea sistematică, de către 
profesor, a ficărui elev. 

Observarea sistematică a comportamentului elevilor  furnizează profesorului informaţii relevante 
asupra performanţelor elevilor săi din perspectiva capacităţii de acţiune şi relaţionare, a abilităţilor, 
etc. 
În mod practic profesorul are la dispoziţie trei modalităţi de înregistrare a acestor informaţii:  

§ fişa de evaluare 
§ scala de clasificare 
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§ lista de control 
Fişa de evaluare – în această fişă se înregistrează date factuale despre evenimentele cele mai 
importante observate de profesor. Se recomandă limitarea observării la doar câteva comportamente.  
Scala de clasificare – însumează un set de caracteristici (comportamente) ce trebuie supuse 
evaluării pe baza unui tip de scară care indică profesorului gradul în care o anumită caracteristică 
este prezentă sau frecvenţa cu care apare un comportament.  
Lista de control / verificare – reprezintă o metodă de evaluare prin care profesorul înregistrează 
doar prezenţa sau absenţa unei caracteristici sau acţiuni. 
 
În continuare, se prezintă un exemplu de fişă de lucru pentru lucrarea de laborator cu tema „Panoul 
frontal al osciloscopului” și un exemplu de fișă de observare sistematică a elevului. Pentru această 
lucrare, se recomandă ca elevii să lucreze în echipă, fiecare dintre ei având sarcini specifice.  

  

Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 
8.1.3 Osciloscopul: Panoul frontal, sondele de măsură 
8.2.7 Identificarea elementelor panoului frontal 
8.2.14 Utilizarea vocabularului comun şi a celui de specialitate 
8.2.16 Comunicarea/Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 
8.3.1 Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă 
8.3.2 Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 
8.3.3 Îndeplinirea sarcinilor de lucru   cu responsabilitate şi seriozitate 
8.3.4 Conştientizarea importanţei măsurărilor pentru domeniul tehnic. 
 
Obiective: 

- să identifice elementele panoului frontal al osciloscopului 
- să precizeze rolul elementelor panoului frontal al osciloscopului 
- să identifice elementele sondei osciloscopului 
- să precizeze rolul elementelor sondei osciloscopului. 
-  

Tipul activităţii : Activitate practică - Lucrare de laborator 
Timp de lucru : 50 minute                                                                                             
Activitate individuală sau pe grupe de 2-3 elevi . 
 
 

FIȘĂ DE LUCRU 
 LUCRARE DE LABORATOR 

PANOUL FRONTAL AL OSCILOSCOPULUI 
 
DESFĂŞURAREA LUCRĂRII: 

Rezolvați sarcinile de lucru de mai jos. 
Timpde lucru: 50 minute 

 
1. Elementele panoului frontal al osciloscopului 
 
1.1 Analizați, cu atenție, panoul frontal al osciloscopului 
1.2 Folosind fişa de documentare şi alte surse (cărţi tehnice, caiet de notiţe, Internet etc), 

identificați elementele panoului frontal al osciloscopului. 
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 1.3 Precizati rolul fiecărui element identificat pe panoul osciloscopului: 
1. .......................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................... 
6. ........................................................................................................................... 
7. ........................................................................................................................... 
8. ........................................................................................................................... 
9. ........................................................................................................................... 
10. ........................................................................................................................... 
11. ........................................................................................................................... 
12. ........................................................................................................................... 
13. .......................................................................................................................... 
14. .......................................................................................................................... 
15. .......................................................................................................................... 
16. .......................................................................................................................... 
17. .......................................................................................................................... 
Comparați rezultatele obținute cu cele ale celorlalte echipe! 
 

2. Sonda osciloscopului 

2.1.Analizați, cu atenție, sonda osciloscopului 
2.2.Identificați elementele sondei. 
2.3.Precizați rolul elementelor constructive ale 

sondei. 
 
 
 
 

1. .......................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 
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3. ........................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................... 
6. ........................................................................................................................... 

Comparați rezultatele obținute cu cele ale celorlalte echipe! 
 

2.4. Conectați sonda la osciloscop conform demonstrației făcute de profesor. 
 2.5. Formulaţi observaţii şi concluzii proprii despre lucrare.  

 
Exemplu de fișă de observare a elevului: 
 

Numele și prenumele elevului: 
Titlul activității observate: Data: 

Criteriul de observare 
 

DA NU 

1. A realizat sarcina de lucru în totalitate   
2. A colaborat cu membri echipei   
3. A cerut explicații suplimentare sau ajutor profesorului   
4. S-a adaptat condiţiilor de lucru din laborator   
5.  A demonstrat deprinderi tehnice: - viteză de lucru   

- siguranța în mânuirea 
mijloacelor de măsurare 

  

 
• Sugestii privind evaluarea 

 
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au 
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională. 
Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de 
tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce 
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 

Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice se vor 
elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. Combinarea evaluării rezultatelor într-
o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. De asemenea, 
pentru o a realiza o evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele tradiţionale 
(probe orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, observarea 
activităţii şi comportamentului elevului, jurnalul de practică, portofoliul). 
 
Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o situaţie concretă 
(practică). Prin raportare cu aceasta se vor identifica cunoştinţele, abilitățile și atitudinile care 
trebuie evaluate. Exemplu: se doreşte evaluarea rezultatelor învățării referitoare osciloscop. Elevul 
este pus în situaţia de a analiza funcţionarea și de a utiliza osciloscopul pentru efectuarea 
măsurărilor. La proba practică se va corela instrumentul de evaluare cu standardul de pregătire 
profesională. 
 
Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 
8.1.2 Osciloscopul (principiu de funcţionare, schemă bloc generală, tipuri, funcţii, panou frontal, 
sonde de măsură): 
- vizualizarea semnalelor electrice, 
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- măsurări cu osciloscopul (frecvenţa, defazajul, amplitudinea). 
8.1.4 Norme de sănătate şi securitate în muncă 
8.2.7 Identificarea elementelor panoului frontal 
8.2.8 Efectuarea reglajelor iniţiale ale osciloscopului  
8.2.9 Utilizarea osciloscopului pentru vizualizarea semnalelor electrice 
8.2.10 Utilizarea osciloscopului pentru măsurarea mărimilor din circuite și echipamente 
electronice. 
8.2.12 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 
8.2.14 Utilizarea vocabularului comun şi a celui de specialitate 
8.2.16 Comunicarea/Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 
8.3.1 Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă 
8.3.2 Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 
8.3.3 Îndeplinirea sarcinilor de lucru   cu responsabilitate şi seriozitate 
8.3.4 Conştientizarea importanţei măsurărilor pentru domeniul tehnic. 
8.3.5 Executarea operaţiilor metrologice, sub supraveghere, cu grad de autonomie restrâns 
8.3.6 Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 
8.3.7 Responsabilitate în respectarea  întocmai a NTSM și PSI de către propria persoană și colegii 
din echipă 
8.3.8 Înţelegerea necesităţii respectării normelor de calitate 
 
Obiectivele evaluării : 

Ø să definească osciloscopul. 
Ø să identifice utilizările osciloscopului 
Ø să precizeze proprietățile osciloscopului 
Ø să precizeze reglajele osciloscopului. 
Ø să să efectueze măsurări cu osciloscopul. 

 
TEST DE EVALUARE  

 TEMA OSCILOSCOPUL 
Timp de lucru: 1 oră 

Toate subiectele sunt obligatorii 
Se acordă 10 puncte din oficiu 

1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi pe foaia de test, litera corespunzătoare 
răspunsului corect :                                                                                16 puncte 
 
1.1.Imaginile obţinute pe ecranul osciloscopului se numesc: 

a. grafice;  
b. oscilaţii;  
c. oscilograme;  
d. oscilografe. 

12.Osciloscopul permite vizualizarea pe ecran a curbelor de variaţie în timp a: 
a. rezistenţei;  
b. impedanţei;  
c. tensiunii;   
d. puterii. 

1.3.Ca aparat de măsurat, osciloscopul prezintă avantaje ca: 
a. impedanţă de intrare foarte mare; 
b. consum de putere mare; 
c. bandă de frecvenţă ingustă 
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d. viteza de lucru scăzută. 
1.4. Valoarea stabilită  în V/cm, ceea ce reprezintă: 

a. tensiunea necesară la intrare; 
b. tensiunea de măsurat; 
c. tensiunea necesară pentru a produce o deviaţie a spotului de 1diviziune; 
d. tensiunea maximă ce se poate aplica la intrare.      

 
2. Transcrieţi pe foaia de test, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul 
ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevărat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că 
enunţul este fals. Transformați răspunsurile false în enunțuri corecte.      20 puncte 
 

a. Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe un ecran a curbelor ce reprezintă 
variaţia în timp a unor mărimi electrice sau dependenţa între două mărimi electrice. 

b.  Deviaţia spotului pe verticală permite măsurarea intervalelor de timp. 
c.  Deviaţia spotului pe orizontală  permite măsurarea trensiunii. 
d.  Cu ajutorul osciloscopului se poate măsura puterea electrică în curent alternativ. 
e. Cu ajutorul osciloscopului se poate măsura indirect frecvența semnalelor electrice. 

 
3. În coloana A sunt reprezentate diferite oscilograme, iar în coloana B, valorile tensiunilor vârf la 
vârf  măsurate. Scrieţi pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera 
corespunzătoare din coloana B.                         12 puncte 

A. Oscilograme B. Valorile tensiunilor vârf la vârf  
măsurate 

1. 2V/div 

a. Uvv = 40V 

2. 1V/div 

b. Uvv = 12V 

3. 5Vdiv 

c. Uvv = 7V 

 d. Uvv = 6V 
 
4. Scrieţi pe foaia de test informaţia corectă care completează spaţiile libere.               16 puncte 
a. Împreună cu diferite …....(1)……,  osciloscopul poate fi folosit la studierea și măsurarea unor 
mărimi neelectrice. 
b. Ociloscopul prezintă impedanță de intrare ………(2)……., consum de putere foarte .....(3), 
sensibilitate ......(4). 
 
5. În figura alăturată este prezentată oscilograma obţinută pe ecranul unui 
osciloscop la care atenuatorul este fixat la 2V/div., iar reglajul bazei de 
timp este pe poziţia 0,5ms/div.                              26 puncte 
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a. Determinaţi valoarea tensiunii vârf la vârf a semnalului vizualizat în figură.  
b. Determinaţi valoarea amplitudinii semnalului.  
c. Determinaţi valoarea efectivă a semnalului vizualizat în figură.  
d. Determinaţi valoarea frecvenţei a semnalului vizualizat în figură.  
 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
1.   16 puncte 

1.1 – c ; 1.2 – c ; 1.3 – a ;   1.4 – c. 
2.   20 puncte 

a – A; b - F; c – F; d – F; e – A. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. (5x4p=20p)  

3.  12 puncte 
1 – b; 2 – c; 3 – a. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. (3x4p=12p)  
4. 16 puncte 

1 – traductoaare; 
2 – foarte mare; 
3 – foarte mică; 
4 – foarte bună; 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. (4x4p=16p)  
5.   26 puncte 

a. 6 puncte  
UVV=16V 

Pentru răspuns corect se acordă 6 puncte.  
b.  5 puncte 

UM=8V 
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.  

c.  5 puncte 
Uef=4√2V 

Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.  
d.   10 puncte 

T=2ms 
Pentru răspuns corect se acordă 6 puncte. 
f=1/T = 500Hz  
Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte. 
 

PROBĂ PRACTICĂ – LUCRARE DE LABORATOR 
Utilizarea osciloscopului pentru măsurarea caracteristicilor unei semnal electric sinusoidal 

FIŞĂ DE LUCRU 
 

♦ Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

Numele elevului Nota acordată 
  

 
• Activitatea se va desfăşura în laboratorul de electronică. 
• Resurse: Platforme experimentale, osciloscop, generatoare de semnal, surse de tensiune. 
• Organizare: Elevii vor lucra organizaţi pe echipe.  
• Timp alocat: 2 ore 
 

Procedura de lucru:  
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• Conectaţí osciloscopul la un generator de semnal. 
• Reglaţí generatorul astfel încât să furnizeze la ieşire un semnal sinusoidal. 
• Efectuati reglajele cu ajutorul comutatoarelor  …………………………….. şi 

……………………. astfel încît figura să fie corect încadrată pe ecran. 
 
1. Măsurarea  amplitudinea semnalului (Umax): 
• Măsuraţi amplitudinea vârf la vârf: 

 NR .DIV  =  .......................... 
Comutatorul *V/DIV este setat pe poziţia =…………… 
Uvv= …………… 

• Determinați amplitudinea semnalului (Umax): 
 
Umax=  ................                   

 
2. Măsurarea  perioadei semnalului  şi frecvenţei semnalului 

Comutatorul timp/DIV este setat pe poziţia=……………… 
NR .DIV  =  .......................... 
T=……………………   
f=1/T=…………….. 

 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE  
Numele elevului…………………………………………. 

Nr. 
crt. 

Criterii de realizare şi 
ponderea acestora 

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora 
 Punctaj 

maxim 
Punctaj 
realizat 

1. Primirea şi 
planificarea 
sarcinii de lucru 

20% Realizarea reglajelor iniţiale în 
vederea efectuării  operaţiilor de 
măsurare a mărimilor electrice 

7p  

Alegerea aparatelor și a 
echipamentelor de protecţie  
adaptate sarcinii de lucru 

7p  

Respectarea  normelor de protecţie 
a mediului, normativelor, regulilor 
de sănătate şi securitate a muncii 

4p  

2. Realizarea 
sarcinii de lucru 

60% Stabilirea condiţiilor de măsurare a 
parametrilor unui circuit/sistem 
electronic 

11p  

Efectuarea măsurătorilor şi a 
calculelor aferente, conform 
sarcinii de lucru 

32p  

Calitatea procesului de măsurare 11p  
3. Prezentarea şi 

promovarea 
sarcinii realizate 

20% Argumentarea etapelor de realizare 
a sarcinii de lucru 

4p  

Întocmirea documentelor de lucru 7p  
Utilizarea terminologiei de 
specialitate în descrierea procesului 
de măsurare 

7p  
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MODUL IV - Traductoare utilizate în automatizări 
 

• Notă  introductivă 
 

Modulul „Traductoare utilizate în automatizări”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) 
pentru calificarea profesională Tehnician în automatizări, domeniul de pregătire profesională 
Electronică automatizări face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală 
aferente clasei a XI-a, ciclul superior al liceului -  filiera tehnologică. 
Modulul are alocat un numărul de  66 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

§ 33 ore/an – laborator tehnologic 
 
Modulul „Traductoare utilizate în automatizări” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa muncii în una 
din ocupaţiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 4, Tehnician în 
automatizări, din domeniul de pregătire profesională Electronică automatizări sau în continuarea 
pregătirii într-o calificare de nivel superior.  
Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul de pregătire 
profesională pentru calificarea  Tehnician în automatizări. 
 
 

• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 
URÎ 9.  UTILIZAREA 
TRADUCTOARELOR ÎN 
AUTOMATIZĂRI 

Conţinuturile învăţării 
 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
Traductoare utilizate în automatizări 

9.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.1. 
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
9.2.19. 
9.2.15. 
 
 
 
 
 
9.2.2. 
9.2.3. 
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
9.2.19. 
9.2.15. 
 
 

9.3.5. 
9.3.8 
9.3.9. 
9.3.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.5. 
9.3.11. 
9.3.7. 
9.3.8 
9.3.9. 
9.3.10. 
9.3.11. 

Poziţia traductoarelor în cadrul sistemelor 
de reglare automată: 
• Schema de principiu a unui SRA 

monovariabil: 
- Denumirea și rolul blocurilor 

componente din schemă; 
- Mărimile fizice din schema bloc a 

unui SRA monovariabil; 
- Locul și rolul traductoarelor în 

schema unui SRA monovariabil. 
 
 
Structura traductoarelor, semnale de 
ieșire ale traductoarelor 
• Schema bloc a traductoarelor; 
• Elementele sensibile ale traductoarelor: 

- de tip parametric; 
- de tip generator. 

• Adaptoare pentru elemente sensibile 
parametrice; 

• Adaptoare pentru elemente sensibile 
generatoare;  
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9.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.2.9. 
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
9.2.19. 
9.2.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.5. 
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
9.2.19. 
9.2.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.5. 
9.3.11. 
9.3.7. 
9.3.8 
9.3.9. 
9.3.10. 
9.3.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.5. 
9.3.11. 
9.3.7. 
9.3.8 
9.3.9. 
9.3.10. 
9.3.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Semnale de ieșire ale traductoarelor 
(tipuri de semnale, parametrii 
semnalelor, utilizare) 

Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţie a mediului 
 
Caracteristicile şi performanţele 
traductoarelor: 
- Regimuri de funcționare ale traductoarelor 
în SRA: regim staționar, regim dinamic; 
- Caracteristici şi performanţe ale 
traductoarelor în regim  staţionar: 

• Caracteristica statică; 
• Domeniul de măsurare; 
• Sensibilitatea; 
• Panta medie; 
• Rezoluţia; 
• Pragul de sensibilitate; 
• Precizia, clasa de precizie. 

- Caracteristici şi performanţe în regim  
dinamic: 

• Răspunsul dinamic; 
• Constanta de timp a traductorului. 

- Factorii care influenţează funcţionarea 
traductoarelor: 

• Caracteristici energetice; 
• Caracteristici constructive 

(robustețea, capacitatea de 
supraîncărcare, protecția climatică). 

Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţie a mediului 
 
Traductoare de proximitate 
- Traductoare inductive de proximitate 

(construcție, funcționare, utilizare); 
- Traductoare magnetice de proximitate 

(construcție, funcționare, utilizare); 
- Elemente sensibile capacitive pentru 

traductoare de proximitate (construcție, 
funcționare, utilizare); 

- Elemente sensibile  fotoelectrice pentru 
traductoare de proximitate (construcție, 
funcționare, utilizare); 

- Elemente sensibile fluidice pentru 
traductoarele de proximitate (construcție, 
funcționare, utilizare); 

- Traductoare integrate de proximitate 
(marcare, funcționare, utilizare). 

Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţie a mediului 

 
Traductoare numerice: 
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9.1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.7. 
9.1.8. 
 
 
 

 

9.2.11. 
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
9.2.19. 
9.2.15. 
 
 
 
 
9.2.7. 
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
9.2.19. 
9.2.15. 
 
 
 
9.2.8. 
9.2.9. 
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
9.2.19. 
9.2.15. 

9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.5. 
9.3.8 
9.3.9. 
9.3.10. 
9.3.11. 
 
 
 
 
9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.11. 
9.3.7. 
9.3.8 
9.3.9. 
9.3.10. 
9.3.11. 
 
 
9.3.11. 
9.3.7. 
 

• Indicatori de regim dinamic pentru 
traductoare numerice;  

• Adaptoare pentru traductoare 
numerice. 

• Traductoare integrate: noţiuni 
generale; 

• Traductoare inteligente: noţiuni 
generale 

 
 
 
Criterii generale de selectare a 
traductoarelor  
• Principii generale de alegere a 

traductoarelor:  
- Eficacitatea operațională; 
- Costurile totale de utilizare; 
- Eficacitatea economică. 

Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţie a mediului 
 
Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţie a mediului 

 
• Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, 

materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare 
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 
Ø module pentru studiul experimental al traductoarelor; 
Ø traductoare; 
Ø surse de alimentare; 
Ø generatoare de semnal;  
Ø AMC-uri;  
Ø sistem de calcul cu software adecvat pentru simulări; 
Ø Auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe didactice, 

reviste de specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de 
termeni tehnici, normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, 
standarde tehnice, standarde de evaluare) etc. 

Ø tabla interactivă; 
Ø trusa electronistului; 
Ø echipament de protecţie. 

 
 

• Sugestii metodologice  
 

Conţinuturile modulului „Traductoare utilizate în automatizări” trebuie să fie abordate într-o 
manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor. 
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Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor 
învăţării/ competenţelor specifice,  prin  intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere 
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării/ competenţe.    

Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor de viaţă ale 
omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte 
cuvinte, mediul concret în care vor lucra îi va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona 
în consecinţă,  folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste 
considerente, activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se 
regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale  de a relaţiona cu 
„lumea reală”.  

Pregătirea, se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ cabinete de specialitate din unitatea de 
învăţământ, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus, sub coordonarea profesorului de 
specialitate. 

Pentru formarea competenţelor cheie ar trebui utilizate activităţi de învăţare prin care elevii să-şi 
dezvolte  abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor 
probleme etc.  

Pentru modulul „Traductoare utilizate în automatizări” pot fi utilizate, pe lângă metodele de 
învăţământ clasice si  metode alternative, specifice învăţării cetrate pe  elev, ca de exemplu: harta 
păianjen, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, proiectul, portofoliul, metode bazate pa 
acţiune (exerciţiul practic sau simularea) și metode explorative (vizite de documentare, studii de caz, 
problematizarea, observarea independentă, transformarea) etc. 

Pentru dobândirea rezultatelor învățării aferente modulului „Traductoare utilizate în 
automatizări” propunem următoarea listă cu exemple de activități practice.  Lista va fi completată/ 
adaptată în funcție de resursele disponibile în școală și/sau la agentul economic partener: 
- Traductoare inductive de proximitate (elemente componente, funcționare); 
- Traductoare magnetice de proximitate (elemente componente, funcționare); 
- Elemente sensibile capacitive pentru traductoare de proximitate (elemente componente, 

funcționare); 
- Elemente sensibile  fotoelectrice pentru traductoare de proximitate (construcție, funcționar, 

scheme electrice); 
- Elemente sensibile fluidice pentru traductoarele de proximitate (construcție, funcționare, 

scheme de funcționare); 
- Traductoare integrate de proximitate (identificare după marcare, funcționare, utilizare); 
- Traductoare numerice. 

 
Sugestii privind evaluarea  

 Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul 
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii 
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională. 
 Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât 
şi de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce 
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 
 Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice 
se vor elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. Combinarea evaluării 
rezultatelor într-o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. 
De asemenea, pentru o a realiza o evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele 
tradiţionale (probe orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de 
caz, observarea activităţii şi comportamentului elevului, jurnalul de practică, portofoliul). 

Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o situaţie concretă 
(practică). Prin raportare cu aceasta se vor identifica cunoştinţele, abilitățile și atitudinile care 
trebuie evaluate.  
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Exemplu: se doreşte evaluarea rezultatelor învățării referitoare la realizarea unui traductor de 
temperatură. Elevul este pus în situaţia de a analiza schema electrică, de a explica principiul de 
funcționare al acesteia, precum și de a realiza practic montajul pentru simularea funcţionării unui 
traductor de temperatură. 

 
În continuare prezentăm un exemplu de realizare a unei unități de rezultate ale învățării ăn 

care s-au folost metoda probelor practice. 
 
Probele practice oferă posibilitatatea evaluării capacităţii de aplicare a cunoştinţelor teoretice în 
rezolvarea unor probleme practice. În cadrul lucrărilor de laborator, din ateliere, pe lotul şcolar, prin 
probe practice pot fi evaluate: 

§ priceperi, deprinderi manuale şi tehnice; 
§ respecatarea etapelor unui proces tehnologic; 
§ modul în care elevii manevrează anumite piese, aparate, unelte; 
§ calitatea produselor finite. 

În evaluarea prin probe practice sunt analizaţi doi parametri: 
§ procesul care duce la realizarea produsului (respectarea tehnicilor de lucru specifice 

fiecărei etape) 
§ produsul obţinut (calităţile acestuia)  

Criteriul de observare 
 

DA NU 

1. A realizat sarcina de lucru în totalitate   
2. A lucrat în mod independent   
3. A cerut explicații suplimentare sau ajutor profesorului   
4. A înlăturat nesiguranţa în alegerea mijloacelor de măsurare   
5. S-a adaptat condiţiilor de lucru din laborator   
11.  A demonstrat deprinderi 
tehnice: 

- viteză de lucru   
- siguranța în mânuirea mijloacelor de 
măsurare 

  

 

 
 

U9 - Utilizarea traductoarelor în automatizări   

ModululI IV  – Traductoare utilizate în automatizări 
Cunoştinţe:   9.1.9.  Traductoare de proximitate 

Abilități:   
9.2.5. Utilizarea traductoarelor de proximitate  
9.2.8. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. 

 9.2. 9.    Aplicarea normelor de protecţie a mediului cu privire la utilizarea traductoarelor în 
automatizări 

 9.2.10. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 
 9.2.11.Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor   

9.2.13. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 
9.2.19. Utilizarea instrumentelor informatice  pentru a produce, prezenta şi înţelege 
informaţii complexe. 
9.2.15. Accesarea, căutarea şi folosirea serviciilor prin Internet. 
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Atitudini: 
9.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de 

lucru primită. 
9.3.2. Atitudine responsabilă în utilizarea traductoarelor şi a tehnicii de calcul 
9.3.3. Executarea operaţiilor tehnologice în mod autonom. 
9.3.4. Manifestarea de corectitudine şi respect în relaţia cu clientul. 
9.3.5. Adaptarea la cerinţele şi la dinamica evoluţiei tehnologice. 
9.3.6. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. 
9.3.7. Respectarea normelor de protecţie a mediului pe parcursul desfăşurării activităţilor de 

la locul de muncă. 
9.3.8. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 

 
Activități: 
 

1. Fişă de lucru -  Realizarea unui traductor de temperatură - termostat electronic 
 
Obiective  vizate: Această activitate îi va ajuta pe elevi să realizeze montajul unui termostat 
electronic după o schemă dată. 
Durata: 120 minute. 
Tipul activităţii: lucrare de laborator. 
Sugestii : Se dă schema electronică: 

 
Lista componentelor: 
Amplificator operational: A 741 
Termistor NTC 470÷650 Ω ( 2 termistori legaţi în serie cu punctul de contact 

comun accesibil pentru a fi încălzit ) 
Diode:    1N 4007 – 2 bucăţi 
Rezistori:   680 Ω,   47 K Ω - 3 bucăţi 
Potenţiometru:   5 K Ω 
Condensatori:   1 µF 
Led  
Aparate necesare : multimetru, sursă de tensiune continuă. 

Mod de lucru: După măsurarea componentelor, parcurgeţi următoarele etape: 
1. Realizaţi pe placa de cablaj imprimat sau pe placa de test schema de mai sus.  
2. Alimentaţi montajul folosind sursa de tensiune continuă de 12 V. 
3. Stabiliţi poziţia potenţiometrului pentru care LED-ul este stins (la limita de aprindere). 
4. Verificaţi funcţionarea montajului încălzind uşor cu pistolul/staţia de lipit punctul comun 

al celor doi termistori. 
5. Explicaţi funcţionarea montajului raportându-vă la indicaţia LED-ului.  
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1. FIŞA DE EVALUARE  
 

Nr. 
crt. Competenţe vizate Punctaj Observaţii 

1. a) Organizarea ergonomică a locului de muncă cu respectarea 
normelor de protecţie a muncii şi PSI. 
b) Pregătirea şi verificarea componentelor schemei 
c) Lipirea pe cablaj imprimat a componentelor conform schemei 
electrice, simbolurilor şi marcajelor. 
d) Calitatea realizării lipiturilor. 

5 
 
8 
30 
2 

 

2.  Cuplarea corectă a sursei de alimentare 5  

3. Verificarea funcţionării termostatului prin încălzire 20  
9. Explicarea funcţionării montajului 15  

 
5. Estetică, limbaj tehnic, autocontrol 5  
11. Punctaj din oficiu 10  
 TOTAL PUNCTAJ 100  

 
2. Fişă de lucru  - Utilizarea senzorului de temperatură într-un sistem de reglare automată  
Obiective  vizate: 
Această activitate îi va ajuta pe elevi să realizeze montajul unui SRA pentru reglarea temperaturii 
utilizând un modul didactic electropneumatic şi tremostatul realizat la  activitatea 1. 
Durata: 60 minute. 
Tipul activităţii: lucrare de laborator, clasa organizată în grupe de elevi      
Aparate necesare : modulul de lucru electropneumatic (FESTO, multimetru, sursă de tensiune 
continuă. 

Descrierea lucrării:  
- înlocuiţi LED-ul şi rezistorul R5 din schema termostatului cu un releu electromagnetic de 

12V, ale cărui contacte C1 şi C2 se leagă în circuitul electropneumatic; 
- realizaţi conexiunie electrice şi pneumatice conform schemelor din figura 1 

Senzorul de temperatură  realizat cu montajul de la activitatea 1 activează contactul 1 în 
momentul in care acesta sesizeză depăşirea temperaturii prescrise, electrovalva Y1 deschide 
“camera”, permiţând pistonului să acţioneze extensia sa. În momentul în care temperatura scade sub 
cea prescrisă, se activează contactul 2 care trimite semnal electrovalvei Y2 sa deschidă ”camera ”, 
permiţând pistonului să execute acţiunea de retragere, sistemul revenind în starea iniţială. 
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3. FIŞA DE EVALUARE  

Nr. 
crt Competenţe vizate Punctaj Observaţii 

1. a) Organizarea ergonomică a locului de muncă cu respectarea 
normelor de protecţie a muncii şi PSI. 
b) Pregătirea şi verificarea elementelor schemei 
c) Realizarea conexiunilor conform schemei electrice şi 
pneumatice, simbolurilor şi marcajelor. 

5 
 

10 
30 

 

2.  Cuplarea corectă a sursei de alimentare electrică şi pneumatică  5  

3. Verificarea funcţionării montajului prin încălzirea termistorului şi 
apoi răcirea acestuia 

20  

9. Explicarea funcţionării montajului 15  
5. Estetică, limbaj tehnic, autocontrol 5  
11. Punctaj din oficiu 10  
 TOTAL PUNCTAJ 100  
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STAGII DE PREGĂTIRE PREGĂTIRE PRACTICĂ 
 
MODULUL VI. Asigurarea funcționării sistemelor de reglare 
automată 
 

• Notă  introductivă 
 
Modulul „Asigurarea funcţionării sistemelor de reglare automată” , componentă a ofertei 
educaţionale (curriculare) pentru calificarea profesională Tehnician în automatizări, domeniul de 
pregătire profesională Electronică automatizări face parte din cultura de specialitate şi pregătirea 
practică săptămânală aferente clasei a XI-a, ciclul superior al liceului -  filiera tehnologică. 
Modulul are alocat un numărul de  150 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

§ 90 ore/an – laborator tehnologic 
§ 60 ore/an – instruire practică 

Modulul „Asigurarea funcţionării sistemelor de reglare automată” este centrat pe rezultate ale 
învăţării şi vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe 
piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de 
nivel 4, Tehnician în automatizări, din domeniul de pregătire profesională Electronică automatizări 
sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.  
Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul de pregătire 
profesională pentru calificarea  Tehnician în automatizări. 
 

• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

 
URÎ 11.  ASIGURAREA 
FUNCŢIONĂRII SISTEMELOR DE 
REGLARE AUTOMATĂ 

Conţinuturile învăţării 
 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 

11.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.2. 
 
 
 
 
 
 

11.2.1. 
11.2.2. 
11.2.3. 
11.2.10. 
11.2.11. 
11.2.12. 
11.2.13. 
11.2.19. 
11.2.15. 
 

11.2.9. 
11.2.5. 
11.2.6. 
11.2.7. 
11.2.10. 
11.2.11. 
11.2.12. 

11.3.1. 
11.3.9. 
11.3.5. 
11.3.6. 
11.3.7. 
11.3.8 
11.3.9. 
 
 
 
11.3.1. 
11.3.2. 
11.3.3. 
11.3.9. 
11.3.5. 
11.3.6. 
11.3.7. 

Documentaţia tehnologică a unui sistem de reglare 
automată:  

- componenţa sistemului (blocurile schemei bloc 
aferente) 

-  parametrii prescrişi (mărimi de intrare şi 
parametri  limitativi specifici);   

- proceduri de lucru. 
Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţie a mediului 
 
Defectele funcţionale ale sistemelor de reglare 
automată: 

- măsurări specifice pentru determinarea 
defectelor funcţionale; 

-  coduri de eroare; 
-  proceduri de localizare a defectelor; 
-  scheme logice de depanare. 
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11.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.9. 
11.1.5. 
 
 
 

 

11.2.13. 
11.2.19. 
11.2.15. 
 

11.2.8. 
11.2.9. 
11.2.10. 
11.2.11. 
11.2.12. 
11.2.13. 
11.2.19. 
11.2.15. 
 
 

11.2.10. 
11.2.11. 
11.2.12. 
11.2.13. 
11.2.19. 
11.2.15. 
 

11.3.8 
11.3.9. 
 
 
11.3.1. 
11.3.2. 
11.3.3. 
11.3.9. 
11.3.5. 
11.3.6. 
11.3.7. 
11.3.8 
11.3.9. 
 
11.3.1. 
11.3.2. 
11.3.3. 
11.3.9. 
11.3.5. 
11.3.6. 
11.3.7. 
11.3.8 
11.3.9. 
 

 
Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţie a mediului 
 
Remedierea defectelor: 

- remedierea defectelor conform procedurii de 
depanare; 

- verificarea funcţionării sistemului de reglare 
automată după remedierea defectelor conform 
procedurii de depanare. 

 
 
 
 
Norme de sănătate şi securitate în muncă 
Norme de protecţie a mediului 
 
 

 
 

• Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, 
materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare 
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 
Ø module pentru studiul experimental al sistemelor de reglare automată; 
Ø traductoare; 
Ø surse de alimentare; 
Ø generatoare de semnal;  
Ø AMC-uri;  
Ø sistem de calcul cu software adecvat pentru simulări; 
Ø Auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe didactice, 

reviste de specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de 
termeni tehnici, normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, 
standarde tehnice, standarde de evaluare) etc. 

Ø tabla interactivă; 
Ø trusa electronistului; 
Ø echipament de protecţie. 

 
• Sugestii metodologice  

 
Conţinuturile modulului „Asigurarea funcţionării sistemelor de reglare automată” trebuie să 

fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al 
elevilor. 

Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor 
învăţării, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi 
atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării.    
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Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor de viaţă ale 
omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte 
cuvinte, mediul concret în care vor lucra îi va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona 
în consecinţă,  folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste 
considerente, activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se 
regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale  de a relaţiona cu 
„lumea reală”. 

Pregătirea, se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ ateliere/ cabinete de specialitate din 
unitatea de învăţământ, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus și la operatorii economici 
parteneri. Documentația lucrărilor practice efectuate în școală va cuprinde și suportul teoretic necesar 
pentru efectuarea acestora. 

Pentru consolidarea rezultatelor învățării și facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă, se 
recomandă ca un număr de 60 – 90 de ore sa fie efectuate în laboratoare/ ateliere/ cabinete de 
specialitate din unitatea de învățământ iar restul orelor să fie efectuate la operatorii economici 
parteneri.  

Pentru formarea competenţelor cheie ar trebui utilizate activităţi de învăţare prin care elevii să-şi 
dezvolte  abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor 
probleme etc.  

Pentru dobândirea rezultatelor învățării aferente modulului „Asigurarea funcționării sistemelor 
de reglare automată” propunem următoarea listă cu exemple de activități practice.  Lista va fi 
completată/ adaptată în funcție de resursele disponibile în școală și/sau la agentul economic partener: 

- Studiul documentaţiei tehnologică a unui sistem de reglare automată (componenţa 
sistemului, blocurile schemei bloc aferente,  parametrii prescrişi - mărimi de intrare şi 
parametri  limitativi specifici); 

- Determinarea defectelor funcţionale ale sistemelor de reglare automată (măsurări 
specifice pentru determinarea defectelor funcţionale, aplicarea codurilor de eroare, utilizarea 
procedurilor de localizare a defectelor,  citirea și utilizarea schemelor logice de depanare); 

- Remedierea defectelor (remedierea defectelor conform procedurii de depanare, verificarea 
funcţionării sistemului de reglare automată după remedierea defectelor conform procedurii 
de depanare). 

 
 

Pentru modulul „Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată” pot fi utilizate, pe 
lângă metodele de învăţământ clasice si  metode alternative, specifice învăţării cetrate pe  elev, ca de 
exemplu: 

Ø Observarea sistematică 
Ø Studiul de caz 
Ø Proiectul 
Ø Portofoliul 

 
În continuare prezentăm un exemplu de realizare a unei unități de rezultate ale învățării în care 

s-au folost mai multe metode de învățământ: 
 

11.1.2. Defectele funcţionale ale sistemelor de reglare automată: 
- măsurări specifice pentru determinarea defectelor funcţionale; 
-  coduri de eroare; 
-  proceduri de localizare a defectelor; 
-  scheme logice de depanare. 

 
U11. Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată  
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Modulul   VI – Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 
Cunoştinţe:  11.1.2. Defectele funcţionale ale sistemelor de reglare automată: 

- măsurări specifice pentru determinarea defectelor funcţionale; 
-  coduri de eroare; 
-  proceduri de localizare a defectelor; 
-  scheme logice de depanare. 

 
Abilități:  
 
11.2.8. Remedierea defectelor conform procedurii de depanare 
11.2.9. Verificarea funcţionării sistemului de reglare automată după remedierea defectelor 
conform procedurii de depanare 

11.2.10. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă specifice sistemelor de reglare 
automată industriale 

11.2.11. Aplicarea normelor de protecţie a mediului cu privire la funcţionarea sistemelor de reglare 
automată 

11.2.12. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 
11.2.13. Utilizarea instrumentelor informatice  pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii 
complexe. 

11.2.14. Accesarea, căutarea şi folosirea serviciilor prin Internet.  
11.2.15. Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor   

Atitudini: 
11.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de 
lucru primită. 
11.3.2. Manifestarea de corectitudine şi respect în relaţia cu clientul. 
11.3.3. Adaptarea la cerinţele şi la dinamica evoluţiei tehnologice. 
11.3.4. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
11.3.5. Preocuparea permanentă pentru dezvoltarea profesională  prin studiu individual şi 
utilizarea informaţiei primite de la formatori. 
11.3.6. Atitudine critică şi de reflectare şi o folosire responsabilă a mijloacelor de informare. 
11.3.7. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. 

11.3.8. Respectarea normelor de protecţie a mediului pe parcursul desfăşurării activităţilor 
de la locul de muncă. 

11.3.9. Responsabilitatea pentru asigurarea calităţii produselor/serviciilor. 
        

• Sugestii privind evaluarea 
 
 Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au 
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională. 
 Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi 
de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce 
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 

 Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi mai ales abilităţi 
practice se vor elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. Combinarea evaluării 
rezultatelor într-o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. 
De asemenea, pentru o a realiza o evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele 
tradiţionale (probe orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de 
caz, observarea activităţii şi comportamentului elevului, jurnalul de practică, portofoliul). 
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Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o situaţie concretă 
(practică). Prin raportare cu aceasta se vor identifica rezultatele învățării care trebuie evaluate.  

 
Exemplu: se doreşte evaluarea rezultatelor învățării referitoare la depistarea şi înlăturarea 

defectelor unui sistem de supraveghere. Elevul este pus în situaţia de a  realiza operaţii de 
verificare, măsură şi control într-un sistem de supraveghere automat şi de înlăturare a defectelor 
depistate. 

 
Tema: DEPISTAREA ŞI  ÎNLĂTURAREA   DEFECTELOR UNUI  SISTEM  DE 
SUPRAVEGHERE 
Tipul activității: lucrare de instruire practică 
• Această lucrare se va desfăşura pe teren 
• Veţi lucra în grupe de 4 elevi 
 
1.  Pregătirea  Se vor respecta normele de protecţia şi securitatea muncii, corespunzătoare 
reţelelor electrice. 
 
2.  Obiectivele lucrării:  Elevul trebuie să-şi formeze priceperile şi deprinderile de a 
stabili care sunt deranjamentele care pot apărea în cazul SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE să 
găsească metodele adecvate de localizare a acestora şi să poată să înlătura aceste defecţiuni. 
 
3.  Cunoştinţe teoretice necesare: 
 

Sistemul de supraveghere video (sau CCTV; closed circuit television ) este un sistem de televiziune 
care operează în buclă închisă. Faţă de televiziunea publică care este disponibilă oricărui individ care are 
un receptor TV, imaginile obţinute de sistemul de supraveghere video sunt disponibile numai acelora 
conectaţi în buclă ce au drepturi de acces. Primul sistem de supraveghere video CCTV a fost utilizat în 
1950 şi de atunci a devenit un element esenţial în orice sistem de securitate profesional. 
 
Utilitatea sistemelor de supraveghere     
Cele mai cunoscute aplicaţii ale sistemelor de supraveghere video CCTV sunt: 

- Controlul traficului; 
- Verificarea alarmelor; 
- Controlul mulţimilor; 
- Evaluarea în cazul asigurărilor; 
- Supravegherea accesului în zone restricţionate; 
- Controlul angajaţilor; 
- Supravegherea parcărilor; 
- Supravegherea magazinelor; 
- Controlul procesului industrial; 
- Supravegherea laboratoarelor. 

 
Componentele de bază ale unui sistem de supraveghere video CCTV: 

- Camere de supraveghere video,  Obiective: 1/3" 1/4" 
- Lentile 
- Posibilităţi de alimentare 
- Monitoare:  
- Multiplexoare  
- Comutatoare video  
- Transmisie video  
- Detecţie video de mişcare  
- Carcase pentru camere de supraveghere 
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Indicații tehnice:  

- Video-înregistratoarele ca şi automobilele au nevoie de întreţinere permanentă. Acest lucru 
înseamnă costuri suplimentare. A nu face întreţinerea la timp şi în mod corespunzător are ca 
efecte următoarele: 
- Reducerea calităţii imaginii înregistrate - impactul asupra credibilităţii probei poate fi 
important 
- Invalidarea garanţiei aparatului, chiar defectarea mai gravă a acestuia cu consecinţe mai 
mari asupra bugetului şi a securităţii înseşi. 
- Recomandarea este ca la 8000 de ore de funcţionare - aproximativ 1 an de zile - să fie 
solicitată schimbarea capetelor şi a părţilor asociate acestora. De asemenea, este recomandat 
ca benzile să fie utilizate şi păstrate în strictă concordanţă cu recomandările fabricaţilor. 

 
9. Materiale necesare  
4 camere de supraveghere CCD, situate în interior, pe holuri, cu funcţionare  continuă  
modul de telealimentare, sistem de supraveghere cu un monitor de 15” fără personal de observare, 
cabluri torsadate şi/sau coaxiale şi conectică 
 
Aparate de măsură: ohmmetre, megohmmetru , punţi de măsură, osciloscop, voltmetru, 
ampermetru. 
SDV: cleşti, sertizor, şurubelniţe, pistol de lipit, cuţite de cablu, scări, maşină de găurit, platformă 
suspendată.  
 
Echipamente de lucru:  salopetă, cască de protecţie, centură de siguranţă. 
 
Documentaţie tehnică:  standarde tehnice şi de calitate pentru reţele, norme tehnice de consum , 
norme interne, instrucţiuni de lucru şi de serviciu. 
 
 
 

5. INDICAŢII DE LUCRU 
 
Putem realiza următorul algoritm de depistare a defectelor instalaţiei cum ar fi: 

ü defectarea unei camere video; 
ü lipsa alimentării; 
ü întreruperea conexiunilor; 
ü lipsa imaginii pe monitor; 
ü defectarea monitorului; 
ü defectarea plăcii de captură; 
ü defectarea PC-ului; 
ü degradarea soft-urilor. 
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Lipsă imagine pe 
momitor pentru 

camera X 

Celelalte 
camere 

funcţionea
ză 

Monitorul 
funcţionea

ză 

Se verifică 
camera X 

Remediere
a 

defectului 
 

Există 
alimentarepent
ru cameră, nu 
este obturată 

Remediere
a 

defectului 

Se verifică 
monitorul  
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Verifică 
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NU DA 
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În evaluarea prin probe practice sunt analizaţi doi parametri: 

§ procesul care duce la realizarea produsului (respectarea tehnicilor de lucru specifice 
fiecărei etape) 

§ produsul obţinut (calităţile acestuia)  
Criteriul de observare 

 
DA NU 

1. A realizat sarcina de lucru în totalitate   
2. A lucrat în mod independent   
3. A cerut explicații suplimentare sau ajutor profesorului   
4. A înlăturat nesiguranţa în alegerea mijloacelor de măsurare   
5. S-a adaptat condiţiilor de lucru din laborator   
11.  A demonstrat deprinderi 
tehnice: 

- viteză de lucru   
- siguranța în mânuirea mijloacelor de 
măsurare 

  

 
Se poate folosi și sistemul consacrat de evaluare prin completarea următorului barem de corectare și 
notare 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE  
Numele elevului…………………………………………. 

Nr. 
crt. 

Criterii de realizare şi 
ponderea acestora Indicatorii de realizare şi ponderea acestora 

1. Primirea şi planificarea 
sarcinii de lucru 

25% Realizarea unei analize pertinente asupra 
soluției propuse pentru  depistarea 
defectelor instalaţiei de supraveghere 

10p 

Alegerea materialelor şi echipamentelor 
necesare îndeplinirii sarcinii de lucru 

7p 

Respectarea  normelor de protecţie a 
mediului, normativelor, caietelor de sarcini, 
regulilor de sănătate şi securitate a muncii 

8p 

2. Realizarea sarcinii de 
lucru 

50% Respectarea etapelor  în depistarea 
defectelor instalaţiei de supraveghere 

12p 

Executarea operaţiilor  în conformitate cu 
fişele de lucru 

25p 

Folosirea corespunzătoare a materialelor şi 
echipamentelor necesare îndeplinirii 
sarcinii de lucru 

13p 

3. Prezentarea şi 
promovarea sarcinii 
realizate 

25% Întocmirea corectă a documentelor de lucru  13p 
Utilizarea corectă a terminologiei de 
specialitate  

12p 
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