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NOTĂ DE PREZENTARE 
 
Acest curriculum se aplică pentru calificarea profesională TEHNICIAN DE TELECOMUNICAȚII 
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 

URÎ 9 Utilizarea semnalelor şi mediilor de 
comunicaţii electronice 

MODUL IV  Semnale de comunicaţii 
electronice 

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

MODUL VI  Sisteme de operare și aplicatii 
pentru terminalele inteligente 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

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

 
 
Calificarea:TEHNICIAN DE TELECOMUNICATII 
Domeniul de pregătire profesională: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 
 
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 
 
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  Semnale pentru comunicații electronice 
 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  Sisteme de operare și aplicatii pentru terminalele inteligente 
 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  Semnale pentru 
comunicaţii electronice 

1 1    

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

MODUL VI Sisteme de operare 
și aplicatii pentru terminalele 
inteligente 

   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 de telecomunicații 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 de 
telecomunicații, 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 de telecomunicații. 
 

• 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   
- scheme de principiu,  
- principii de funcționare,  
- vizualizarea tensiunilor de ieșire 
-  oscilatoare: LC, RC, cu cristale de cuarţ 
Circuite de formare a impulsurilor  
-scheme electrice de principiu 
- principii de funcţionare 
- diagrame de semnal 
- circuite de limitare, integrare, derivare 
- circuite basculante: astabile, monostabile, bistabile 
- 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  
- scheme electrice de principiu 
- principii de funcţionare 
- relee electronice de tensiune, timp, temperatură 
- 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: Ce aplicaţii au  amplificatoarele 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 de telecomunicații 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 de telecomunicații, 
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 de telecomunicații. 

 

• 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 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 cu 
ajutorul sondelor logice  
Registre de deplasare 
- tipuri: de stocare, de deplasare, combinate, 
universale 
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- 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 de telecomunicații 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 de telecomunicații, 
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 de telecomunicații. 

 

• 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 
8.2.19 

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 
Norme de sănătate și securitate în muncă, de protecția 
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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. ........................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................... 
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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, 
- măsurări cu osciloscopul (frecvenţa, defazajul, amplitudinea). 
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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 
d. viteza de lucru scăzută. 



 Calificarea profesională: Tehnician de telecomunicații 
Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări 

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 V 

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. Semnale pentru comunicaţii electronice 
 

• Notă  introductivă 
 

Modulul „Semnale pentru comunicaţii electronice”, componentă a ofertei educaţionale 
(curriculare) pentru calificarea profesională Tehnician de telecomunicații 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 „Semnale pentru comunicaţii 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 de telecomunicații, 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 de telecomunicații. 

 
• Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 
 
URÎ 9 UTILIZAREA SEMNALELOR ȘI 
MEDIILOR DE COMUNICAȚII 
ELECTRONICE   Conţinuturile învăţării 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.1 
9.1.3 

 

 
 
 
 
 
 
 

9.2.1 
9.2.2 
9.2.4 
9.2.5 
9.2.6 
9.2.7 
9.2.8 
9.2.21 
9.2.23 
9.2.24 
9.2.25 
9.2.26 
9.2.27 
9.2.28 
9.2.30 
9.2.31 

 
 
 
 
 
 
 

9.3.1 
9.3.2 
9.3.3 
9.3.4 
9.3.5 
9.3.6 

 

Semnale analogice 
- mărimi caracteristice şi unităţi de măsură 
(amplitudine/nivel, frecvenţă, fază, raport semnal 
/zgomot, nivel de distorsiuni) 
- modularea şi demodularea semnalelor 
analogice – modulaţia de amplitudine (AM), de 
bandă laterală unică(SSB), în cuadratură (QAM), 
în frecvenţă (FM), de fază (PM) 
- utilizări ale diverselor tipuri de modulaţii: 
radiodifuziunea AM şi FM; telefonia multiplă 
- măsurarea parametrilor semnalelor analogice 
folosind aparate specifice (osciloscop, analizor 
de spectru) 

Semnale digitale 
- mărimi caracteristice şi unităţi de măsură 
(forma de undă, nivele logice, polaritate, factor 
de umplere, jitter, durată fronturi, întârzieri de 
propagare, cantitate de informație, rată de 
transfer) 
- tipuri de modulaţie digitală (modulaţia de 
amplitudine, modulaţia în amplitudine în 
cuadratură, în frecvenţă, de fază, modulaţia 
impulsurilor în durată, modulaţia impulsurilor în 
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cod 
- codificarea semnalelor digitale (coduri 
detectoare şi corectoare de erori, coduri de linie, 
alegerea codurilor în funcție de mediul de 
comunicație). 
- măsurarea parametrilor semnalelor digitale 
folosind aparate specifice (osciloscop, analizor 
de spectru) 
- utilizări ale circuitelor de modulație în 
transmiterea informației 

Multiplexarea semnalelor 
- multiplexarea în frecvenţă  
- multiplexarea în timp  
- multiplexarea în lungime de undă  
- multiplexarea cu diviziune în cod  
- utilizări ale circuitelor de multiplexare  în 
transmiterea informației 
- măsurarea  parametrilor semnalelor 
multiplexate folosind aparate specifice 
(analizoare de semnal GSM, SDH, PDH, cadre 
PCM)  

9.1.4. 
9.1.5. 

9.2.32 
9.2.33 

9.3.7 
9.3.8 

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): 
§ generatoare de semnal, osciloscoape, multimetre, analizoare de spectru TV, analizoare de 

modulaţie radio, analizoare de semnal SDH şi PDH, analizoare de semnal GSM, 
analizoare de cadre PCM 

§ circuite şi sisteme electronice 
§ videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru  simulare;  
§ 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. 
§ aparate de măsură și control 
§ echipament de protecţie 
§ SDV-uri specifice domeniului electronică automatizări  

 
• Sugestii metodologice 
 

Conţinuturile modulului „Semnale pentru comunicaţii 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.    
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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/ 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 „Semnale pentru comunicaţii electronice” se recomandă ca, pe lângă metodele de 
învăţământ clasice, să se utilizeze, cu preponderenţă,  metode specifice învăţării centrate pe  elev, ca 
de exemplu: investigația, harta păianjen, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, 
concasarea, studiul de caz, decizii, transformarea, organizator grafic (diagrama Venn) etc. 

Pentru dobândirea rezultatelor învățării aferente modulului „Semnale pentru comunicaţii 
electronice” 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. 

- Măsurarea parametrilor semnalelor analogice 
- Modularea/demodularea semnalelor analogice 
- Măsurarea parametrilor semnalelor digitale 

 

Metoda investigației: 
Prin această metodă profesorul lansează o temă de cercetare, stabilește o limită de timp și 
supervizează activitatea elevilor. Astfel cadrul didactic poate să aprecieze: gradul în care elevii îşi 
definesc şi înţeleg problema investigată; capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele de 
obţinere a informaţiilor, de colectare şi organizare a datelor; abilitatea de a formula şi testa 
ipotezele; felul în care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite; conciziunea şi validitatea 
raportului-analiză a rezultatelor obţinute.  
 

Semnale utilizate în comunicațiile electronice 
 

Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 
9.1.1. Semnale utilizate în comunicațiile electronice  
9.2. 1.  Identificarea tipurilor de semnale analogice și digitale utilizate în comunicațiile electronice 
9.2. 2. Interpretarea parametrilor semnalelor (amplitudine, perioadă, frecvență, fază)  
9.2.34. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 
9.2.35.  Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor  
9.2.36. Interpretarea documentației tehnice de apecialitate într-o limbă de circulație internațională 
9.2. 37. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate (conform SPP) 
9.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă. 
9.3.2. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 
primită. 
9.3.3. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
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Obiective: 

 să precizeze tipurile de semnale utilizate în comunicaţiile electronice 
 să identifice parametrii semnalului sinusoidal 
 să determine perioada şi frecvenţa unui semnal determinist 

 
Timp: 2 săptămâni 

Organizarea clasei: grupe 
 
Enunţ: 
 
Să se realizeze o investigaţie privind semnalele utilizate în comunicaţiile electronice. Rezultatele 
investigaţiei vor fi cuprinse într-un raport care va cuprinde noţiunile fundamentale referitoare la 
temă. Raportul va fi făcut public prin prezentarea orală întregii clase. La sfârşitul prezentării, fiecare 
grupă,  va efectua o demonstraţie practică privind modul de măsurare a  parametrilor semnalelor 
sinusoidale.   
 
Criteriile de evaluare:  

Ø Identificarea  tipurilor de semnale analogice 
Ø Selectarea informaţiilor relevante din sursele folosite 
Ø Prezentarea modului de măsurare a semnalului sinusoidal  
Ø Folosirea vocabularului specific. 

 
• 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, studiul de caz, observarea activităţii 
şi comportamentului elevului, portofoliul). 
 
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 „Semnalele utilizate în 
comunicațiile electronice”, care vizează verificarea nivelului de realizare pentru următoarele rezultate 
ale învăţării, conform standardului de pregătire profesională:  

9.1.1. Semnale utilizate în comunicațiile electronice  
9.2. 1.  Identificarea tipurilor de semnale analogice și digitale utilizate în comunicațiile electronice 
9.2. 2. Interpretarea parametrilor semnalelor (amplitudine, perioadă, frecvență, fază)  
9.2.3. Măsurarea parametrilor semnalelor 
9.2.4. Interpretarea rezultatelor măsurătorilor și compararea lor cu valorile specificate în 
documentația tehnică 
9.2.5. Alegerea tipului de modulație în funcție de caracteristicile canalului de comunicare 
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9.2.30. Selectarea mijloacelor de măsurare în funcţie de mărimea măsurată și  caracteristicile 
metrologice. 
9.2.31. Efectuarea reglajelor iniţiale ale aparatelor de măsurat în vederea realizării măsurărilor. 
9.2.32. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă 
9.2.33. Aplicarea normelor de protecţie a mediului cu privire la materialele şi tehnologiile din 
domeniul electronic 
 9.2.34. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 
9.2.35.  Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor  
9.2.36. Interpretarea documentației tehnice de apecialitate într-o limbă de circulație internațională 
9.2. 37. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 
 (conform SPP) 
9.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă. 
9.3.2. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 
primită. 
9.3.3. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 
9.3.6.  Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 
 

TEST DE EVALUARE Transmisii pe fibra optică 
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. Valoarea eficace a semnalului sinusoidal de amplitudine U este: 

a. 2
UUef =  

b. 
2

UUef =  

c. UUef
2=  

d. 2⋅=UUef  

2. Perioada “T” a unui semnal periodic corespunde cu:  
a. o alternanţă negativă 
b. o alternanţă pozitivă 
c. o alternanţă pozitivă urmată de o alternanţă negativă 
d. o alternanţă pozitivă urmată de 2 alternanţe negative.  

3. O micşorare de 10 ori a amplitudinii semnalului recepţionat, raportată la amplitudinea semnalului 
emis înseamnă o atenuare de: 

a. 20 dB 
b. 40 dB 
c. 60 dB  
d. 80 dB 

4. Perioada T a unui semnal sinusoidal cu frecvența de 50Hz este: 
a. 2 ms;  
b. 20 ms; 
c. 5 ms; 
d. 50 ms. 
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II. Transcrieţi pe foaia cu răspunsuri, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei 
litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.  20p.       

a. Lungimea de undă “λ”  reprezintă argumentul funcţiei sinus la momentul : t=0 
b. Mărimile “T”, “f” şi “λ” au o dependenţă reciprocă. 
c. Domeniul acceptat pentru frecvenţele audio este cel de la 20 Hz până la 20 KHz. 
d. Un semnal determinist nu poate fi prezis (anticipat) şi prin urmare nu conţine informaţie. 
e. Atenuarea unui semnal specifică micşorarea amplitudinii acestuia pe traseul de la emisie la 

recepţie. 
III. Figura de mai jos prezintă reprezentările unor semnale electrice.                              18p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Definiți spectrul de frecvenţe al unui semnal electric 
b. Precizați parametrul în raport cu care a fost reprezentat în figurile a, respectiv b. Semnalul  
    vocal obţinut prin intermediul unui microfon. 
c. Indicați spectrul de frecvenţe al semnalului vocal telefonic 
d. Precizați care este consecinţa caracterului aleator al semnalului electric purtător de  
    informaţie 

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

a. Frecvenţa “f” corespunde numărului de ...... (1)........ efectuate într-o secundă. 

b. În sistemele de telecomunicaţii, semnalul electric provine de regulă de la un  ...(2)....., care 
transformă o mărime ......(3).....  în mărime electrică.  

c. Un semnal analogic poate fi transformat în semnal numeric prin procedee de “întrerupere” a 
continuităţii în .....(4)... şi simultan de “întrerupere” a continuităţii în ...(5)........ 

d.  Viteza de  deplasare a sunetului depinde de mediul de.....(6)......  

V. Calculaţi parametrii unui semnal MA, dacă semnalul purtător are frecvenţa100 KHz şi 
amplitudinea 5 Vv-v, iar semnalul modulator este sinusoidal cu frecvenţa 15 KHz şi amplitudinea 3 
Vv-v.                                                                                                                              16p. 
 
Barem de corectare și notare: 

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

A B C D E 

a 

b.   
 

0,1KHz 1 KHz 10 KHz 

t 

f 

uv 

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

III. 18p. 
a. 5p. 
spectrul de frecvenţe al unui semnal electric este format din componentele cu amplitudini 
semnificative ale seriei Fourier de semnale deterministe sinusoidale.  
b. 4p. 

             1. – Reprezentare în timp  
             2. – Reprezentare în frecvenţă (2x2p.) 

c. 4p. 
300Hz şi 3400Hz 
d. 5p. 
- reprezentarea în frecvenţă nu va fi stabilă (staţionară de-a lungul timpului), ci se va modifica 

în funcţie de forma de moment a semnalului electric 
IV. 24p. 

1 – perioade 
2 – traductor 
3 – neelectrică 
4 – timp  
5 –  amplitudine 
6 – propagare                 (6x4p.) 

 
V. 16p.  

 Semnalul modulat va avea trei componente spectrale: 
• O componentă de amplitudine 5Vv-v şi de frecvenţă 100 KHz; 
• O componentă laterală inferioară de amplitudine 1,5Vv-v şi de frecvenţă 85 KHz; 
• componentă laterală superioară de amplitudine 1,5Vv-v şi de frecvenţă 115 KHz. 

(4x4p) 
PROBĂ PRACTICĂ – LUCRARE DE LABORATOR 

Măsurarea parametrilor semnalelor pentru comunicații electronice – semnale sisoidale 
FIŞĂ DE LUCRU 

♦ Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
♦ Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

Numele elevului Nota acordată 
  

 
♦ Activitatea se va desfăşura în laboratorul de electronică. 
 
♦ Resurse: Platforme experimentale, osciloscop, generatoare de semnal, circuit (montaj) modulator 

în amplitudine 
♦ Organizare: Elevii vor lucra organizaţi pe echipe.  
 
Procedura de lucru:  

• Conectaţí osciloscopul la un generator de semnal. 
• Reglaţí generatorul astfel încât să furnizeze la ieşire un semnal sinusoidal. 
• Efectuati reglajele cu ajutorul comutatoarelor astfel încît figura să fie corect încadrată pe 

ecran. 
1. Măsurarea  amplitudinii semnalului (Umax): 

• Măsuraţi amplitudinea vârf la vârf: 
 NR .DIV  =  .......................... 
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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=…………….. 

3. Variaţi perioada semnalului furnizat de generator şi explicaţi în scris cauza modificărilor 
observate. 

• Conectați osciloscopul la circuitul (montaj) modulator în amplitudine. 
4. Vizualizarea cu ajutorul osciloscopului  a semnalor ce intervin în modulaţia de 

amplitudine: semnal modulator, semnal purtător, semnal MA/ MF  
 

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 semnal sinusoidal 

11p  

Efectuarea măsurătorilor şi a 
calculelor aferente, conform 
sarcinii de lucru 

14 p  

Calitatea procesului de măsurare 11p  
Vizualizarea semnalelor ce intervin 
în modulația de amplitudine 

18 p  

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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STAGII DE PREGĂTIRE PREGĂTIRE PRACTICĂ 
 
 
MODUL VI. Sisteme de operare și aplicații pentru terminale 
inteligente 
 
 

• Notă  introductivă 
 

Modulul „Sisteme de operare și aplicații pentru terminale inteligente”, componentă a ofertei 
educaţionale (curriculare) pentru calificarea profesională Tehnician de telecomunicații 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 „Sisteme de operare și aplicații pentru terminale inteligente” 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 de telecomunicații, 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 de telecomunicații. 

Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 

U 11 Instalarea sistemelor de operare și 
aprogramelor specifice pentru calculatoare 
personale Conţinuturile învăţării 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
 11.1.1  
 11.1.2 
 11.1.3 
 11.1.4 
 11.1.5 

 

 11.2.1,  
 11.2.2,  
 11.2.3 
 11.2.4,  
 11.2.5,  
 11.2.6,  
 11.2.7 
 11.2.14,  
 11.2.15,  
 11.2.16,  
 11.2.18 

 

 11.3.1,  
 11.3.2,  
 11.3.3, 
 11.34 
 11.3.5,  
 11.3.6,  
 11.3.7, 
 11.3.8  
 11.3.9,  
 11.3.11 

Generalități despre sistemele de operare 
- caracteristici ale sistemelor de operare 

moderne 
- controlul acccesului la hardware 
- managementul fișierelor si directoarelor,  
- interfața cu utilizatorul 
- managementul aplicațiilor 
- concepte referitoare la sistemele de operare 

(multi-user, multi-tasking, multi-proces, 
multi-threading)  

- arhitecturi de microprocesor (RISC, x32, x64) 
- licențiere (EULA, GPL, FOSS) 

 
Sisteme de operare pentru stațiile de lucru 

- caracteristici ale sistemelor de operare pentru 
stațiile de lucru 

- versiuni ale sistemelor de operare Microsoft 
Windows 7, 8, 10 (facilități, recomandări de 
utilizare) 
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- versiuni ale sistemelor de operare Unix/Linux 
(facilități, recomandări de utilizare) 

- cerințe hardware minimale pentru instalarea 
sistemelor de operare pentru stațiile de lucru 
(procesor, RAM, spațiu de stocare, placă 
video) 

  
Instalarea și configurarea sistemului de 
operare Windows   

- upgrade-ul sistemului de operare la o versiune 
mai nouă 

- instrumente de migrare a setărilor și a 
fișierelor  

- instalarea sistemului de operare (cu/fără 
pastrarea fișierelor utilizatorului) 

- opțiuni de instalare a sistemului de operare   
- partiționarea hard diskului (partiții primare, 

partiții extinse, partiții active, discuri 
dinamice, sisteme de fișiere, formatare) 

- personalizarea sistemului și creearea contului 
de utilizator) 

- instalarea driverelor 
Instalarea și configurarea sistemului de 
operare Linux 

-  upgrade-ul sistemului de operare la o 
versiune mai nouă 

- instrumente de migrare a setărilor și a 
fișierelor  

- instalarea sistemului de operare (cu/fără 
pastrarea fișierelor utilizatorului) 

- opțiuni de instalare a sistemului de operare 
(interfață grafică, shell)  

- partiționarea hard diskului (partiții active, 
discuri dinamice, volume, sisteme de fișiere, 
formatare) 

- personalizarea sistemului, creearea contului de 
utilizator) 

- instalarea driverelor  
 
Instalarea și configurarea sistemului de 
operare Android 

-   upgrade-ul sistemului de operare la o 
versiune mai nouă (OTA/ cu ajutorul 
sistemului de calcul) 

- revenirea la setarile din fabrica / meniul 
Recovery 

- instrumente de migrare a setărilor și a 
fișierelor  

- personalizarea sistemului, creearea contului de 
utilizator / accesul la magazinele de 
aplicatii) 

- utilizarea serviciilor cloud 
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Instalarea și configurarea sistemului de 
operare IOS 

- upgrade-ul sistemului de operare la o versiune 
mai nouă  

- personalizarea sistemului, creearea contului de 
utilizator / accesul la magazinele de 
aplicatii) 

- utilizarea serviciilor cloud 
 11.1.6  
 11.1.7 
 11.1.8 
 11.1.9 
 

 
 

 11.2.8 
 11.2.9,  
 11.2.10,  
 11.2.11,  
 11.2.12 
 11.2.13 
 11.2.14,  
 11.2.15,  
 11.2.16,  
 11.2.17 
 11.2.18 

 11.3.1,  
 11.3.2,  
 11.3.3, 
 11.3.3 
 11.3.5,  
 11.3.6,  
 11.3.7, 
 11.3.8 

Instalarea și configurarea aplicațiilor 
specifice  

- instalarea aplicațiilor pentru birotica - 
procesoare de documente, calcul tabelar, 
prezentări multimedia, baze de date, 
cititoare documente, pdf 

- instalarea aplicațiilor pentru fisiere - 
arhivatoare/ dezarhivatoare, managere de 
fisiere, software de inscriptionare DVD-uri 

- instalarea aplicațiilor pentru internet - 
browsere, extensii 

- instalarea aplicațiilor multimedia - media 
playere, codec-uri) 

- instalarea aplicațiilor de securitate – antivirus, 
firewall 

 11.1.10 
 11.1.11 
 

 11.2.17 
 

 11.3.10, 
 

NTSM, PSI și 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): 

 
- videoproiector, sistem de calcul 
- 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. 

- Echipamente multifuncționale (imprimantă, scanner, fax) dotate cu servicii de rețea 
- DVD cu sistemul de operare pt placa de bază, placa video, placa de reţea, placa de sunet etc 
- CD-uri /DVD-uri cu drivere (pt placa de bază, placa video, placa de reţea, placa de sunet etc) 
- Kit-uri cu aplicațiile utilizate (suite office, arhivatoare / dezarhivatoare, programe utilitare 
- documentația tehnică / manualele aferente componentelor și sistemului de operare instalat 
- Terminale inteligente (sisteme de calcul, smartphone, tablete, laptopuri) 

 
• Sugestii metodologice  

 
Conţinuturile modulului „Sisteme de operare și aplicații pentru terminale inteligente” trebuie să 
fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al 
elevilor. 



 Calificarea profesională: Tehnician de telecomunicații 
Clasa a XI-a, domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări 

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 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 30 – 60 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 modulul „Sisteme de operare și aplicații pentru terminale inteligente” 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), potrivirea, 
cafeneaua, proiectul etc. 
Pentru dobândirea rezultatelor învățării aferente modulului „Sisteme de operare și aplicații pentru 
terminale inteligente” 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. 

- Instalarea sistemului de operare Microsoft Windows 
- Instalarea sistemului de operare iOS 

- Instalarea sistemului de operare Android 

- Instalarea de aplicatii pentru sistemele de operare instalate 
- Resetarea la configurațiile din fabrică a echipamentelor mobile 

- Securizarea echipamentelor mobile si fixe. 

 
În continuare, prezentăm un exemplu de activitate de învăţare: metoda grupului de experți 
(mozaicul) pentru învăţarea instalării sistemelor de operare pe calculatoarele personale. 
 
Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau “metoda grupurilor interdependente” (A. 
Neculau, 1998), este o strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o 
sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea 
transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 
 
 
Activitatea de învăţare:  Instalarea sistemului de operare pe calculatoarele personale 
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Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 
 
 11.2.1 - Cunoașterea tipurilor de licentiere ale sistemelor de operare și a programelor 
 11.2.2 - Alegerea sistemului de operare de instalat în funcție de condițiile hardware și în 
conformitate cu cerințele. 
 11.2.3 - Instalarea /restaurarea sistemului de operare în conformitate cu tipul de licentă 
 11.2.4 - Instalarea/actualizarea driverelor corespunzătoare componentelor hardware conectate 
 11.2.5 - Configurarea sistemului de calcul conform cerinţelor utilizatorilor. 
 11.3.1 -  Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 
primită 
 11.3.2, Atitudine esponsabilă în utilizarea software-ului 
 11.3.3, Executarea operaţiilor de instalare în mod autonom 
 11.3.4, Manifestarea de corectitudine şi respect în relaţia cu clientul 
 11.3.6, Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 
 11.3.7, Preocuparea permanentă pentru dezvoltarea profesională  prin studiu individual şi utilizarea 
informaţiei primite de la formatori 
 11.3.8, Adoptarea atitudinii critice şi de reflectare şi folosirea responsabilă a mijloacelor de 
informare 
 11.3.11 Manifestarea responsabilităţii pentru asigurarea calităţii produselor/serviciilor 
 
Durata: 100 min 
Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi  
Sugestii: activitatea se poate desfăşura pe grupe 
 

Sarcina de lucru:  Fiecare grupă va trebui să instaleze un sistem de operare tras la sorți., După 50 
minute grupele se vor reorganiza astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană 
din fiecare grupă iniţială. În următoarele 50 de minute noile grupe vor instala sistemul de operare al 
celeilalte grupe. 

Apoi grupele vor argumenta avantajele și dezavantajele fiecărui sistem de operare în parte. 

 

• 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, portofoliul). 
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.  
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Exemplu: se doreşte evaluarea cunoştinţelor referitoare la instalarea sistemului de operare 
Windows 10.  
La proba practică se va corela instrumentul de evaluare cu Standardul de Pregătire Profesională. 

 
 
Test de evaluare Instalarea sistemului de operare Windows 10  
 

Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 
  
 11.2.1 - Cunoașterea tipurilor de licentiere ale sistemelor de operare și a programelor 
 11.2.2 - Alegerea sistemului de operare de instalat în funcție de condițiile hardware și în 
conformitate cu cerințele. 
 11.2.3 - Instalarea /restaurarea sistemului de operare în conformitate cu tipul de licentă 
 11.2.4 - Instalarea/actualizarea driverelor corespunzătoare componentelor hardware conectate 
 11.2.5 - Configurarea sistemului de calcul conform cerinţelor utilizatorilor. 
 11.3.1 -  Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru 
primită 
 11.3.2, Atitudine esponsabilă în utilizarea software-ului 
 11.3.3, Executarea peraţiilor de instalare în mod autonom 
 11.3.4, Manifestarea de corectitudine şi respect în relaţia cu clientul 
 11.3.6, Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 
 11.3.7, Preocuparea permanentă pentru dezvoltarea profesională  prin studiu individual şi utilizarea 
informaţiei primite de la formatori 
 11.3.8, Adoptarea atitudinii critice şi de reflectare şi folosirea responsabilă a mijloacelor de 
informare 
 11.3.11 Manifestarea responsabilităţii pentru asigurarea calităţii produselor/serviciilor 
 
Prezentarea testului 
Acest test poate fi utilizat pe parcursul modulului ca evaluare formativă. 
 
Tipul testului: probă practică 
Durata evaluării  
Timp de lucru: 50 minute 

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea 

Testul poate avea loc în laboratorul de informatică. Fiecare grup de elevi va primi un DVD/ stick-ul 
cu kit-ul Windows şi driverele asociate calculatorului. Cerinţele de lucru se vor găsi pe fişa de 
lucru. 

Fişă de lucru 

1. Având la dispoziţie un calculator care dispune de o unitate optică şi un DVD cu kit de 
Windows sau un stick de memorie, configurati sistemul de calul astefel incat sa incarcati 
sistemul de operare de pe DVD / stick  

2. Instalaţi sistemul de operare pe partiţia C:\ pe care o formataţi înaintea instalării sistemului 
de operare. Formatul partiţiei să fie de tip NTFS; 

3. Setaţi opţiunea Regional and Language Options pentru Romanian, inclusiv locația; 
4. La numele companiei folosiţi numele liceului și la organizaţie titulatura şcolii; 
5. Înregistraţi sistemul de operare folosind Product Key-ul pus la dispoziţie de profesor; 
6. Pentru numele computerului folosiţi numele staţiei de lucru; 
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7. Actualizaţi opţiunile Date and Time Settings; 
8. În timpul instalării activaţi opţiunea pentru conectare în reţea; 
9. Activaţi sistemul de operare Windows; 
10. Instalaţi driverele folosind mediul de stocare cu drivere puse la dispoziţie de profesor. După 

instalarea lor verificaţi dacă nu există variante mai noi pentru drivere-le folosite. 
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 instalarea sistemului 
de operare/ programelor specifice 

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 instalarea 
sistemului de operare 

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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