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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională 

Electronică automatizări: 

 

1. Tehnician electronist 

2. Tehnician operator telematică 

3. Tehnician operator tehnică de calcul 

4. Tehnician în automatizări 

5. Tehnician operator roboţi industriali 

6. Tehnician de telecomunicaţii 

 

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente calificărilor 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  

tehnice generale (URI) 
Denumire modul 

URÎ  3. Realizarea circuitelor electronice  

simple cu componente analogice  discrete 
MODUL I. Bazele electronicii analogice 

URÎ 4. Realizarea circuitelor logice 

combinaţionale  cu circuite integrate digitale 
MODUL II. Bazele electronicii digitale 

URÎ 5. Executarea instalaţiilor electrice de 

iluminat şi forţă 
MODUL III. Instalaţii electrice  
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa a X-a  

Învăţământ liceal – filiera tehnologică  

Aria curriculară Tehnologii  

 

 

Domeniul de pregătire profesională: ELECTRONICA AUTOMATIZARI 

 

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 
 

Modul I.  Bazele electronicii analogice 

 Total ore /an: 175 

 din care:         Laborator tehnologic 70 

                         Instruire practică                       35 

Modul II.  Bazele electronicii digitale 

 Total ore /an: 105 

 din care:         Laborator tehnologic 35 

                         Instruire practică                        - 

Modul III.  Instalaţii electrice 

 Total ore /an: 70 

 din care:         Laborator tehnologic - 

                         Instruire practică                        35 
 

 

Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore 
 

Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală 
 

Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:            90 

 

Total ore /an =  3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 440 ore/an 

Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată se desfăşoară preponderent la operatorul economic. 

Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui 

certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 

720 ore. 

 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în 

parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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MODUL I. Bazele electronicii analogice 
 

 Notă  introductivă 
 

Modulul „Bazele electronicii analogice” este o componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru 

domeniul de pregătire Electronică automatizări și face parte din cultura de specialitate şi pregătirea 

practică săptămânală aferente clasei a X-a, învăţământ liceal, filiera tehnologică. 

Modulul are alocat un numărul de  175 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

 70 ore/an – laborator tehnologic 

 35 ore/an – instruire practică 

 

Modulul „Bazele electronicii analogice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în SPP-

urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională 

Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 

 Structură modul  

Rezultate ale învăţării/ competenţe (codificate conform SPP) 

 

URÎ 3. REALIZAREA CIRCUITELOR 

ELECTRONICE  SIMPLE CU 

COMPONENTE ANALOGICE  

DISCRETE   
Conţinuturile învăţării 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

BAZELE ELECTRONICII ANALOGICE 

3.1.1 

3.1.6 

3.1.7 

 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

3.2.23 

3.2.24 

3.2.25 

3.2.26 

3.2.27 

3.2.28 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

  

 

Tehnologii de realizare a circuitelor 

electronice 

 Tehnologia de realizare a circuitelor 

electronice cablate cu fire (wire 

wrapping): 

- SDV-uri si materiale specifice 

utilizate 

- Fazele tehnologiei de realizare a 

circuitelor electronice cablate cu 

fire 

- Domenii de utilizare 

 Tehnologia de realizare a circuitelor 

electronice in regim de prototip pe 

plăci de tip breadboard: 
- Materiale specifice utilizate 

- Fazele tehnologice și regulile de 

realizare a circuitelor electronice pe 

plăci de tip breadboard 

 Tehnologia de realizare a circuitelor 

electronice pe placi cablaj imprimat –

PCB  
- Plăci de cablaj imprimat  (structura, 

tipuri, domenii de utilizare 
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- Realizarea circuitelor electronice pe 

plăci de cablaj imprimat de test 

(prototip) 

- Fazele tehnologice de realizare a 

circuitelor electronice cu cablaje 

imprimate (imprimare, corodare,  

metalizare, asamblarea 

componentelor discrete/SMD, 

lipire, protecție) 

- Realizarea manuala / în regim de 

prototip a circuitelor electronice  pe 

plăci de cablaj imprimat  (SDV-uri 

si materiale specifice utilizate) 

- Realizarea industriala a circuitelor 

electronice pe plăci de cablaj 

imprimat (SDV-uri si materiale 

specifice utilizate) 

 Tehnologii de evacuare a căldurii în  

circuitele electronice 

 Norme de sănătate şi securitate în 

muncă specifice 

 Norme de protecţie a mediului 

specifice  

3.1.2 

3.1.3 

3.2.9 

3.2.10 

3.2.25 

3.2.26 

3.2.27 

3.2.28 

 Materiale semiconductoare 

- Definiție 

- Proprietăți 

- Tipuri (cu conductivitate intrinsecă și 

extrinsecă ) 

 Joncțiunea pn: 

- Definiție 

- Comportare la polarizare directă / inversă 

- Comportare în regim dinamic 

- Circuite echivalente 

3.1.4 

3.1.7 

 

3.2.11 

3.2.12 

3.2.13 

3.2.14 

3.2.15 

3.2.24 

3.2.25 

3.2.26 

3.2.27 

3.2.28 

 Diode (redresoare, detectoare, 

stabilizatoare, varicap) 

- Simbol, aspect fizic, clasificare 

- Date de catalog 

- Parametri/ măsurarea parametrilor  cu 

ajutorul aparatelor de măsură și control 

- Caracteristica statică de funcționare 

- Polarizare 

- Tipuri de defecte - identificare cu ajutorul 

aparatelor de măsură şi control 

- Verificarea funcționalității diodelor  cu 

ajutorul aparatelor de măsură și control 

- Utilizări, norme de protecție a mediului 

(reciclarea componentelor defecte) 
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 Tranzistoare (bipolare, cu efect de câmp - 

TECJ/ TECMOS) 

- Simbol, aspect fizic, clasificare 

- Structura (numărul de joncţiuni, 

denumirea joncţiunilor, tipul purtătorilor 

de sarcină) și principiu de funcționare 

- Date de catalog 

- Conexiuni 

- Caracteristici statice de funcționare 

- Regimuri de funcţionare 

- Parametri/ măsurarea parametrilor cu 

ajutorul aparatelor de măsură și control 

- Circuite de polarizare  

- Tipuri de defecte- identificare cu ajutorul 

aparatelor de măsură şi control 

- Funcţionare în regim dinamic 

- Verificarea funcționalității tranzistoarelor  

cu ajutorul aparatelor de măsură și control 

- Utilizări, norme de protecție a mediului 

(reciclarea componentelor defecte) 

 Dispozitive optoelectronice (fotorezistorul, 

fotodioda, fototranzistorul, dioda 

electroluminiscentă, optocuplorul)  

- Simbol, aspect fizic, clasificare 

- Date de catalog 

- Caracteristica statică de funcționare 

- Parametri / măsurarea parametrilor cu 

ajutorul aparatelor de măsură și control 

- Circuite de polarizare 

- Tipuri de defecte- identificare cu ajutorul 

aparatelor de măsură şi control 

- Verificarea funcționalității dispozitivelor 

electronice  cu ajutorul aparatelor de măsură 

și control 

- Utilizări, norme de protecție a mediului 

(reciclarea componentelor defecte) 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

 

3.2.16 

3.2.17 

3.2.18 

3.2.19 

3.2.20 

3.2.21 

3.2.22 

3.2.23 

3.2.24 

3.2.25 

3.2.26 

3.2.27 

3.2.28 

 Circuite electronice simple, realizate cu 

componente electronice analogice discrete 

(redresoare monoalternanţă şi bialternanţă,  

stabilizatoare parametrice / cu tranzistor,   

surse de alimentare cu transformator, 

redresor, stabilizator, filtru,  amplificatoare 

cu 1/ 2  tranzistoare) 

- Schema bloc 

- Schema electronică 

- Funcționare 

- Parametri 

- Realizarea circuitelor 

- Verificarea montajelor  realizate  

- Protecția circuitelor (protecție 

electrostatică, supraîncălzire, șocuri 
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mecanice) 

- Tipuri de defecte – identificare prin 

măsurarea parametrilor circuitelor cu 

ajutorul aparatelor de măsură şi control 

- Remedierea defectelor constatate – 

înlocuire componente defecte, refacere 

conexiuni/trasee 

- 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): 
 module pentru studiul experimental al componentelor şi circuitelor / plăci de test, surse de 

alimentare, generatoare de semnal;  

 aparate de măsură şi control (multimetre); 

 trusa electronistului; 

 Auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe didactice, reviste 

de specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici, 

normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de 

evaluare) etc. 

 videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru  simularea 

funcţionării componentelor și circuitelor electronice, tabla interactivă; 

 componente electronice analogice, cablaj imprimat; 

 multimetre; 

 staţie de lipire; 

 cataloage de componente electronice analogice; 

 surse de tensiune continuă şi alternativă; 

 echipament de protecţie; 

 SDV-uri specifice domeniului electronică automatizări;  

 surse de documentare specializate: prospecte, manuale, documentaţii tehnice diverse etc. 

 

 Sugestii metodologice 
 

Conţinuturile modulului „Bazele electronicii 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.    

Continuturile primului capitol referitor la tehnologia de realizare a circuitelor electronice se recomanda a fi 

parcurse in cadrul orelor de pregatire practica. 

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”. 
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Pregătirea, se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ cabinete de specialitate/ ateliere de instruire practică 

din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai 

sus, sub coordonarea profesorului de specialitate/ maistrului instructor. 

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 „Bazele electronicii 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 

păianjen, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, concasarea, studiul de caz, decizii, 

transformarea, organizator grafic (diagrama Venn), cafeneaua etc. 

O metodă interactivă ce poate fi integrată în activităţile de învăţare la acest modul este metoda cubului. 

În cadrul metodei, clasa va fi împărțită în 6 grupe.Se va folosi un cub care semnifică, în mod simbolic, 

tema ce urmează a fi explorată. Cubul are înscrise pe fiecare dintre fețele sale: Descrie, Compară, 

Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează. 

Pe tablă/flip chart, profesorul detaliază cerințele de pe fețele cubului. 

Conducatorul fiecarui grup va rostogoli cubul. Echipa sa va explora tema din perspectiva cerinței care a 

căzut pe fața superioară a cubului și va înregistra totul pe o foaie de flip chart. 

Dupa 15 minute, grupurile se reunesc în plen și vor împărtăși clasei rezultatul analizei. Concluziile se trec 

pe tablă/flip chart. 

În continuare, prezentăm un exemplu de activitate de învăţare utilizând metoda cubului pentru tema  

,,Tranzistorul bipolar (structura fizică, regimuri de functionare, circuite de polarizare)” 

 

Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 

3.1.4. Componente electronice analogice discrete (simboluri, parametri, conexiuni, polarizare, 

funcţionare, utilizări, defecte) - tranzistoare bipolare 

3.2.11. Selectarea  componentelor şi a componentelor echivalente pentru realizarea circuitelor 

electronice în funcţie de cerinţele din documentaţia tehnică şi tehnologică 

3.2.12. Identificarea terminalelor componentelor electronice discrete folosind cataloagele de componente 

3.2.13. Identificarea tipului de conexiune în care funcţionează componentele 

3.2.25. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

3.2.27. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

3.2.28. Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi abilităţilor   

3.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă. 

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

primită. 

3.3.3. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme. 

 

Obiective: 

 Să identifice tipurile de componente discrete 

 Să precizeze, pe baza datelor de catalog, parametrii caracteristici fiecărui tip de 

componentă discretă 

 Să descrie funcţionarea tipurilor de componente discrete studiate 

Organizarea clasei: 6 grupe 

Timp: 30 minute 
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Enunţ: Folosiţi un cub care semnifică, în mod simbolic, tema ce urmează a fi explorată: Tranzistoare 

bipolare. 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: Descrie structura fizică a unui tranzistor bipolar (numărul de joncţiuni, denumirea 

joncţiunilor, tipul purtătorilor de sarcină) 

Compară: Compară regimurile de funcţionare în raport cu polarizările. 

Analizează: Un circuit de polarizare cu tensiune de bază constantă, după structura de idei: schemă, 

elemente componente, rolul componentelor. 

Asociază: Cu ce dispozitiv electronic puteţi  asocia funcţionarea tranzistorului în regim de blocare, 

respectiv de saturaţie? 

Aplică: Ce poţi face cu un tranzistor în regim de blocare, respectiv de saturaţie? 

Argumentează: Inventarea tranzistorului este considerată un punct crucial pentru dezvoltarea 

comunicaţiilor şi, în general, a tehnicii moderne. Argumentaţi. 

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. 

 

După 15 minute, grupurile se reunesc în plen şi vor împărtăşi clasei rezultatul analizei. 

 

Activitatea va fi o autoevaluare a elevilor în vederea evaluării sumative.  

 

 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 teoretice care trebuie evaluate. 

 

Exemplu: se doreşte evaluarea cunoştinţelor referitoare la tranzistorul bipolar.  

Elevul este pus în situaţia de a analiza funcţionarea unui circuit cu un tranzistor.  

La proba practică se va corela instrumentul de evaluare cu standardul de pregătire profesională. 

Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 

3.1.4. Componente electronice analogice discrete (simboluri, parametri, conexiuni, polarizare, 

funcţionare, utilizări, defecte) - tranzistoare bipolare. 

3.2.11. Selectarea  componentelor şi a componentelor echivalente pentru realizarea circuitelor 

electronice în funcţie de cerinţele din documentaţia tehnică şi tehnologică 

3.2.12. Identificarea terminalelor componentelor electronice discrete folosind cataloagele de componente 
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3.2.13. Identificarea tipului de conexiune în care funcţionează componentele 

3.2.14. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice discrete cu ajutorul aparatelor de 

măsură şi control 

3.2.15. Verificarea funcţionalităţii componentelor electronice analogice discrete cu ajutorul aparatelor 

de măsură şi control 

3.2.25. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

3.2.27. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

3.2.28. Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi abilităţilor   

3.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă. 

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

primită. 

3.3.3. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 

3.3.6. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 

3.3.7. Respectarea normelor de protecţie a mediului cu privire la materialele şi tehnologiile din domeniul 

electronic 

 

TEST DE EVALUARE  

 

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.            16p. 

1. La un tranzistor în conexiunea emitor comun mărimile electrice de intrare sunt: 

a. IE, IB; 

b. IE, UCE; 

c. IB, UBE; 

d. IC, UCE. 

2.  Măsurând rezistenţa bază colector a unui tranzistor bipolar în ambele sensuri se obţine aceeaşi valoare. 

În acest caz se poate spune că: 

a. tranzistorul nu prezintă defecte; 

b. joncţiunea bază colector este scurtcircuitată; 

c. joncţiunea bază colector este întreruptă; 

d. joncţiunea bază colector este întreruptă sau scurtcircuitată în funcţie de valoarea rezistenţei 

măsurate. 

3. Tranzistorul bipolar se comportă ca un comutator deschis în: 

a. regim activ normal; 

b. regim de blocare; 

c. regim de saturaţie; 

d. regim activ invers. 

4. Prima ecuaţie fundamentală a unui tranzistor este: 

a. IE = IB – IC; 

b. IE = IB + IC; 

c. IB = IE – IC; 

d. IB = IE + IC. 
 

II. Transcrieţi pe fişa de evaluare, 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.  16p.       

a. Tranzistorul este un dispozitiv electronic care prezintă două proprietăţi: amplificare şi comutaţie. 

b. Regimul de tăiere se obţine atunci când ambele joncţiuni sunt polarizate direct. 
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c. Rezistenţa  montată în emitorul unui tranzistor asigură stabilizarea punctului static de funcţionare 

în raport cu dispersia lui  şi cu variaţia temperaturii. 

d. Tranzistoarele realizate din siliciu funcţionează corect până spre 500C. 

III. În figura de mai jos sunt reprezentate simbolurile a două tranzistoare bipolare.                     18p. 
 

 

 

                                                     

                           

                    

           a                                           b 

 

a. indicaţi tipul tranzistoarelor reprezentate; 

b. precizaţi denumirea terminalelor notate cu 1, 2, 3; 

c. alegeţi un tranzistor şi reprezentaţi, pe fişa de evaluare, un circuit de polarizare astfel încât acesta 

să funcţioneze în regim activ normal.                                                              

IV.   Scrieţi, pe fişa de evaluare, informaţia corectă care completează spaţiile libere.                   24p. 

a. Două trazistoare cu caracteristici....(1) .... , unul de tip npn şi altul de tip pnp, se numesc ...(2).... 

b. Pentru a avea loc efectul de tranzistor, este necesar ca ......(3)...... să aibă o lăţime cât mai mică. 

c. Regimul activ normal se obţine atunci când joncţiunea emitorului este polarizată ......(4)......,  iar 

joncţiunea colectorului este polarizată   ......(5)....... 

d. În acest regim de funcţionare, tranzistorul se 

comportă ca ......(6).......                      

V. Se  consideră circuitul din figura de mai jos:                               

        16p.    

 

a. Identificaţi tipul conexiunii tranzistorului T. 

b. Scrieţi, pe fişa de evaluare, ecuaţia de 

funcţionare în circuitul de intrare. 

c. Scrieţi, pe fişa de evaluare, ecuaţia de 

funcţionare în circuitul de ieşire. 

d. Scrieţi, pe fişa de evaluare, a II-a ecuaţie 

fundamentală pentru tranzistorul de mai sus.   

 

 

PROBĂ PRACTICĂ 

 

Tema: Caracteristicile statice ale tranzistoarelor bipolare. Familia caracteristicilor de ieşire. 

 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: Platformă experimentală, miliampermetru, voltmetru, calculator. 

 Organizare: Elevii vor lucra organizaţi pe echipe. 

 Timp alocat: 2 ore 

            1 

 

2 

 

 

           3 

            1 

 

2 

 

 

           3 

RB RC 

EC 

T 
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Resurse: Platformă experimentală, 

microampermetru, miliampermetru, 

voltmetru, calculator. 

 

Procedura de lucru:  
Realizaţi circuitul din figura alăturată pe 

platforma experimentală din laborator. 

 

RV1=500kΩ 

R2=220kΩ 

R3=470 Ω 

T1 – 2N2222A 
 

1.Conectaţi microampermetrul  între 

bornele notate cu 1 şi 2, miliampermetrul 

între bornele notate cu 7 şi 8, iar voltmetrul 

între bornele 5 şi 4, ca în figura alăturată. 

Scurtcircuitaţi rezistorul R3. 

2. Alimentaţi circuitul de intrare de la sursa 

de tensiune E1 = 5V şi circuitul de ieşire de 

la sursa de tensiune variabilă E2. 

3. Variaţi valoarea rezistorului RV1 astfel 

încât valoarea curentului IB să aibă valoarea 

IB=10 µA. 

4. Reglaţi sursa variabilă, E2,  astfel încât voltmetrul să indice UCE=0,05V. 

5.  Măsuraţi valoarea curentului de colector IC.  Notaţi valoarea măsurată în tabelul 5.3. 

6. Repetaţi paşii 3, 4 şi 5 pentru toate valorile curentului de bază din tabel. 

7. Cu ajutorul calculatorului şi a programului Microsoft Excel realizaţi diagrama care reprezintă familia 

caracteristicilor de ieşire ale tranzistorului bipolar. 
 

 

Tabel 

 
  IB 

(µA)  

 

UCE(V) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

IC (mA) 

0,05           

0,07           

0,1           

0,2           

0,4           

0,5           

1           

2           

4           

6           

8           

10           

E1 E2 

7 

8 

RV1 R2 

5 6 

R3 

1 

2 

3 

4 

T 

E2 

UCE 

V 

E1 

IB 
RV1 R2 

mA 
5 6 

R3 

A 
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8.  Analizaţi aspectul familiei caracteristicilor de ieşire ale tranzistorului bipolar. 

9. Pe graficul obţinut, identificaţi regiunile corespunzătoare regimurilor de funcţionare ale tranzistorului 

bipolar. 

10. În planul caracteristicilor de ieşire, delimitaţi aria de funcţionare normală a unui tranzistor bipolar. 

11. Reprezentaţi, pe fişa de lucru, circuitul echivalent al tranzistorului bipolar: 

 În regim de saturaţie 

 În regim de blocare 

12. Precizaţi  valorile mărimilor UCE  şi IC corespunzătoare regimurilor de funcţionare ale tranzistorului 

bipolar. 

 

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 

Sunt respectate normele de 

protecţie a mediului, normativele, 

regulile de sănătate şi securitate a 

muncii 

3p 

2. Realizarea sarcinii de lucru 60% Verificarea componentelor 

utilizate 

6p 

Realizarea montajului conform 

cerinţelor 

12p 

Reglarea şi măsurarea  tensiunii  10p 

Măsurarea intensităţii curenţilor 10p 

Folosirea corespunzătoare a 

echipamentelor de lucru, a 

aparatelor de măsură şi control 

8p. 

Argumentarea etapelor de 

realizare a sarcinii de lucru  

11p 

Respectarea normelor NTSM şi 

PSI 

3p 

3. Prezentarea şi promovarea 

sarcinii realizate 

15% Reprezentarea caracteristicilor   7p 

Terminologia de specialitate e 

folosită corect 

8p 
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MODUL II. Bazele electronicii digitale 
 

 Notă  introductivă 

Modulul „Bazele electronicii digitale” este o componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru 

domeniul de pregătire Electronică automatizări și face parte din cultura de specialitate şi pregătirea 

practică săptămânală aferente clasei a X-a, învăţământ liceal, filiera tehnologică. 

Modulul are alocat un numărul de  105 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

 35 ore/an – laborator tehnologic 

Modulul „Bazele electronicii digitale” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea 

de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în 

SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională 

Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 Structură modul  

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării 

URÎ 4. REALIZAREA 

CIRCUITELOR LOGICE 

COMBINAȚIONALE  CU 

CIRCUITE INTEGRATE 

DIGITALE 

Conţinuturile învăţării 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

4.1.1 

 

4.2.1 

4.2.2 

 

 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

 

Bazele algebrei logice  

 Proprietăţile algebrei logice 

 Funcţii logice 

 Moduri de exprimare a funcţiilor logice (tabel de adevăr, forma 

canonică normal disjunctivă/ conjunctivă, forma elementară/ 

neelementară, diagrame Veitch-Karnaugh) 

 Minimizarea funcțiilor logice (metoda algebrică sau diagramele 

Veitch-Karnaugh) 

4.1.2 

4.1.4 

4.1.5 

 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.9 

4.2.12 

4.2.13 

4.2.14 

4.2.15 

4.2.16 

4.2.17 

 

 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

 

 

 

 

 

Porţi logice 

 Generalități (tipuri de circuite integrate logice - TTL, MOS, 

CMOS,  tipuri de capsule/ dispunere pini , parametri,  domenii 

de utilizare, utilizarea cataloagelor de circuite integrate digitale)  

 Tipuri de porți logice (ŞI, SAU, NU, ŞI-NU, SAU-NU, SAU-

EXCLUSIV): 

- simbol 

- funcționare/tabel de adevăr 

- parametri 

- date de catalog (dispunere pini, tip capsulă) 

 Verificarea funcționalității porților logice și identificarea 

defectelor prin măsurarea parametrilor cu aparate de măsură și 

control și a tabelului de adevăr 

 Norme de sănătate și securitate în muncă, de protecția mediului 

(reciclarea componentelor defecte), specifice lucrărilor 

executate  

 Implementarea funcțiilor logice cu porți logice (funcții de 3, 4 

variabile date în forma canonică și elementară) 
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4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.10 

4.2.11 

4.2.12 

4.2.13 

Circuite logice combinaţionale 

 Tipuri de circuite logice combinaţionale:  decodificatoare,  

codificatoare,  demultiplexoare, multiplexoare 

- definiție 

- tabel de adevăr 

- parametri 

- funcţionare 

- date de catalog (dispunere pini, tip capsulă) 

- utilizări 

- sinteza circuitelor logice combinaționale  

- realizarea circuitelor logice combinaționale cu circuite 

integrare digitale 

- verificarea montajelor  realizate 

 Tipuri de defecte – identificare cu ajutorul aparatelor de măsură 

și control şi a tabelei de adevăr și remedierea lor 

 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): 
 module pentru studiul experimental al componentelor şi circuitelor / plăci de test, surse de 

alimentare, generatoare de semnal;  

 aparate de măsură şi control (multimetre); 

 videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru  simularea 

funcţionării circuitelor electronice logice 

 Auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe didactice, reviste 

de specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici, 

normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de 

evaluare) etc. 

 tabla interactivă; 

 componente electronice digitale (porţi logice, multiplexoare, demultiplexoare, decodificatoare, 

codificatoare); 

 cablaj imprimat; 

 staţie de lipire; 

 cataloage de componente electronice digitale; 

 trusa electronistului 

 schema circuitului de realizat; 

 surse de alimentare; 

 echipament de protecţie; 

 SDV-uri specifice domeniului electronică automatizări;  

 sistem de calcul cu software adecvat pentru simulări. 

 

 Sugestii metodologice 
 

Conţinuturile modulului „Bazele electronicii 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 din standardul de pregatire profesională.   
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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/ ateliere de instruire practică 

din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai 

sus, sub coordonarea profesorului de specialitate. 

Activităţile de învăţare trebuie gândite pentru a putea fi desfăşurate pe grupe sau în echipe, ca o 

recunoaştere a nemăsuratelor beneficii pe care le are cooperarea între tineri - şi între oameni. Să se dezvolte  

elevilor abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme etc.  

Pentru modulul „Bazele electronicii 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), cafeneaua etc. 

O metodă interactivă ce poate fi integrată în activităţile de învăţare la acest modul este metoda studiului 

de caz. Conform metodei, se prezintă o situație ipotetică. Elevii sunt invitați să studieze și să găseasca o 

rezolvare. Activitatea se poate face atât individual, un elev la câte un calculator, folosind fișa de lucru, cât 

și pe grupe sau în perechi. 

 
De exemplu, utilizarea metodei studiului de caz pentru învăţarea noţiunilor de bază despre porţile logice şi 

utilizările acestora: 

Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 

4.1.2. Porţi logice 

4.2.3 Identificarea porţilor logice pe baza tabelului de adevăr 

4.2.4 Implementarea funcţiilor logice cu porţi logice 

4.2.13 Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

4.2.15 Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

4.3.1. Colaborarea cu membri echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 

4.3.2. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 

Obiective: 

 Să identifice diverse tipuri de circuite electronice digitale 

 Să precizeze funcţionarea tipurilor de circuite studiate 

 Să selecteze componente electronice pentru realizarea unor circuite logice  

 Să descrie funcţionarea porţilor logice 

 

Timp: 30 minute 

Scopul activităţii: Formarea unei perspective integratoare asupra temei Porţi logice.  

Organizarea clasei: grupe 

Enunţ: 

O maşină de spălat este prevăzută cu următoarele componente:  

 Butonul S de Pornit/Oprit (1 = Pornit, 0 = Oprit) () 

 Senzorul D de verificare a închiderii hubloului (1 = închis, 0 = deschis) 

 Senzorul L de verificare a prezenţei rufelor în maşină (1 = încărcat, 0 = descărcat) 

Intrările sunt conectate la circuitul logic din figură, iar ieşirea la motorul electric M de control a 

tamburului. Motorul porneşte atunci ieşirea circuitului este în 1 logic. 
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1. Ce se întâmplă dacă S este în poziţia Oprit? 

2. Ce se întâmplă cu motorul atunci când maşina este pornită şi uşa este închisă?  

3. Ce se întâmplă dacă maşina este neîncărcată şi uşa este deschisă? 

4. Extindeţi circuitul logic astfel încât să existe o semnalizare sonoră în cazul în care utilizatorul 

încearcă să activeze S (S = 1) cu maşina încărcată şi uşa deschisă. 

 

După 15 minute, grupurile se reunesc în plen şi vor împărtăşi clasei rezultatul analizei. 

Activitatea va fi o autoevaluare a elevilor în vederea evaluării sumative.  

Criteriile de evaluare:  
 Sesizarea corectă a funcţionării schemei date  

 Puterea de convingere a reprezentanţilor grupei 

 Soluţiile propuse pentru remediere/îmbunătăţire 

 

 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 teoretice care trebuie evaluate.  

Exemplu: se doreşte evaluarea cunoştinţelor referitoare la porţi logice.  

Elevul este pus în situaţia de a realiza un montaj cu circuite integrate digitale  după o schemă dată.  

La proba practică se va corela instrumentul de evaluare cu standardul de pregătire profesională. 

Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 

4.1.1 Bazele algebrei logice 

4.1.2. Porţi logice 

4.2.1. Operarea cu proprietăţile algebrei booleene în vederea minimizării funcţiilor logice 

4.2.5. Selectarea circuitelor digitale din familiile logice TTL  și CMOS în conformitate cu  

documentaţia tehnică 

4.2.9. Identificarea defectelor CLC cu ajutorul aparatelor de măsură şi control şi a tabelului de adevăr 

4.2. 13. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate 

4.2.14. Interpretarea documentaţiei tehnice de specialitate într-o limbă de circulaţie internaţională  

4.2.15. Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate 

4.2.16. Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi abilităţilor 

4.2.17. Formularea şi exprimarea argumentelor în vederea susţinerii soluţiilor propuse 

M 

S 

 

D 

 
L 
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4.3.1. Colaborarea cu membri echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă. 

4.3.2. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 

4.3.5. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 

4.3.6. Respectarea normelor de protecţie a mediului cu privire la materialele şi tehnologiile din domeniul  

electronic 

 

TEST DE EVALUARE PORŢI LOGICE 

 

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.            15p. 

1. Funcţia logică f = ABC   este realizată de o poartă: 

a. AND (ŞI) cu trei intrări ; 

b. OR (SAU) cu trei intrări ; 

c. NAND (ŞI-NU) cu trei intrări ; 

d. NOR (SAU-NU) cu trei intrări. 

2. O funcţie logică cu 4 variabile are: 

a. 4 termeni; 

b. 8 termeni; 

c. 16 termeni; 

d. 32termeni. 

3.  Aplicând legile lui De Morgan, expresia  BA   devine: 

a. BA  ; 

b. BA  ; 

c. BA ; 

d. BA  . 

4. Pentru ca ieşirea porţii NOR cu trei intrări să fie în 1 logic este necesar ca:         

a. toate intrările să fie în 0 logic; 

b. toate intrările să fie în 1 logic; 

c. o intrare să fie în 0 logic şi două în  1 logic; 

d. o intrare să fie în 1 logic şi două în  0 logic. 

5. Tabelul de adevăr de mai jos corespunde funcţiei logice: 

a. ŞI                                               

b. ŞI-NU 

c. SAU 

d. SAU-NU 

 

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.            12p.       

a. Combinaţiile de variabile din tabelul de adevăr pentru care funcţia are valoarea zero logic intră în 

componenţa f.c.n.d.   

b. Viteza de lucru a circuitelor CMOS este mică. 
c. În algebra booleană proprietatea de idempotenţă poate fi pusă în evidenţă cu relaţia: xxx  . 

 

 

A B F 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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III. În figura de mai jos sunt reprezentate simbolurile a două porţi logice.                            18p. 

 
 

 

 

 

                                   a                                           b                                          c 

a. precizaţi tipul porţilor logice reprezentate; 

b. expresia matematică a funcţiei realizate; 

c. tabelul de adevăr pentru fiecare funcţie.                                                                          

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

a. În logica pozitivă pentru 1 logic amplitudinea semnalului este de ........(1)......, iar .....(2).....este 

pentru 0 logic. 

b. Nivelele logice de intrare reprezintă intervalele de ...(3)... pe care se atribuie nivel logic 0 şi nivel 

logic 1 la ...(4)... unui circuit. 

c. Tabelul de adevăr al unei funcţii logice cu trei variabile conţine  .....(5)..... linii şi .....(6)..... 

coloane.                  

V. Se dă funcţia logică BABA  .                                                                                            21p. 

a. exprimaţi funcţia prin tabel de adevăr;  

b. reprezentaţi schema electrică de implementare a funcţiei folosind toate tipurile de porţi studiate; 

c. prelucraţi funcţia logică pentru a putea fi implementată cu porţi NAND; 

d. reprezentaţi schema electrică de implementare a funcţiei obţinute la punctul a. 

 

 

PROBĂ PRACTICĂ 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

Numele elevului Nota acordată 

  

 

Se dă schema din figura următoare:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                  f 

B 

 

       A                 f A                  f 

 

B 

C 

C 

C 

F 

E 

5V 

 

10kΩ 

330Ω 

 

BC171 

 

C 

B 
A 

B 
A 

B 
A 

B 
A 
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Cerinţe: 

1. Organizaţi locul de muncă astfel încât să realizaţi montajul; 

2. Identificaţi componentele primite conform schemei electronice; 

3. Verificaţi starea de funcţionare a componentelor primite; 

4. Determinaţi expresia funcţiei logice F realizată de acest circuit; 

5. Realizaţi montajul conform schemei date; 

6. Reglaţi tensiunea de alimentare la 5V c.c. Alimentaţi montajul; 

7. Completaţi tabelul de adevăr:  
 

 

 

 

 

 

 

8. Verificaţi funcţionarea 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 13 p 

Alegerea componentelor, sculelor, 

AMC-urilor, echipamentelor de 

protecţie  adaptate sarcinii de lucru 

10p 

Sunt respectate normele de protecţie a 

mediului, normativele, regulile de 

sănătate şi securitate a muncii 

2p 

2. Realizarea sarcinii de lucru 60% Verificarea componentelor utilizate 10p 

Realizarea circuitului 10p 

Determinarea expresiei funcţiei logice 

F  

10p 

Folosirea corespunzătoare a 

echipamentelor de lucru, a aparatelor 

de măsură şi control 

10p. 

Argumentarea etapelor de realizare a 

sarcinii de lucru şi completarea 

tabelului de adevăr 

12p 

Respectarea normelor NTSM şi PSI 8p 

3. Prezentarea şi promovarea 

sarcinii realizate 

15% Verificarea funcţionării circuitului.  8p 

Terminologia de specialitate e folosită 

corect 

7p 

 

A B C F 
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MODUL III. Instalaţii electrice 
 

 Notă  introductivă 
 

Modulul „Instalaţii electrice” este o componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru domeniul de 

pregătire Electronică automatizări, face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică 

săptămânală aferente clasei a X-a, învăţământ liceal, filiera tehnologică. 

Modulul are alocat un numărul de  70 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

 35 ore/an – instruire practică 

 

Modulul „Instalaţii electrice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoştinţe, 

abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în SPP-urile 

corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională Electronică 

automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 

 Structură modul  
 

Rezultate ale învăţării/ competenţe (codificate conform SPP) 

 

URÎ 5. Executarea instalaţiilor electrice 

de iluminat şi forţă 

 

Conţinuturile învăţării 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

 5.1.1 

 5.1.6 

 5.1.7 

 

  5.2.1 

  5.2.2 

 5.2.12 

 5.2.21 

 5.2.22 

 5.2.23 

 5.2.25 

 5.2.26 

 

 5.3.1 

 5.3.2 

 5.3.3 

 5.3.4 

 5.3.7 

 5.3.8 

 5.3.9 

 

Surse şi corpuri de iluminat  
  Clasificare 

  Tipuri principale de surse și corpuri de iluminat 

(clasificare, aspect fizic, simbol, marcaj, rol 

funcțional, parametri): 

- surse și corpuri de iluminat cu incandescenţă, 

- surse și corpuri de iluminat cu halogen, 

- surse și corpuri de iluminat fluorescente, 

- surse și corpuri de iluminat cu LED. 

 Documentație tehnică specifică 

 Verificarea funcționalității surselor de iluminat 

  Norme de sănătate și securitate în muncă, de 

protecția mediului (reciclarea componentelor 

defecte), specifice lucrărilor executate  

 5.1.2 

 5.1.6 

 5.1.7 

 

  5.2.3 

  5.2.4 

  5.2.5 

 5.2.12 

 5.2.21 

 5.2.22 

 5.2.23 

 5.2.25 

 5.2.26 

 5.3.1 

 5.3.2 

 5.3.3 

 5.3.4 

 5.3.7 

 5.3.8 

 5.3.9 

 

Mașini electrice 

  Generalități (definire, clasificare, principii de 

funcționare, rol funcțional, domenii de utilizare) 

  Tipuri de mașini electrice: 

- transformatorul electric (tipuri, simboluri, 

marcaj, parametri, conexiuni, aspect fizic, 

elemente constructive, domenii de utilizare, 

verificarea funcționalității transformatoarelor 

monofazate de mică putere - metode/ reguli/ 

etape) 

- motorul de curent continuu (aspect fizic, 

elemente constructive, simboluri, marcaj, 

parametri, conexiuni, domenii de utilizare, 
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verificarea funcționalității motorului de curent 

continuu de mică putere - metode/ reguli/ 

etape) 

- motorul asincron (aspect fizic, elemente 

constructive, simboluri, marcaj, parametri, 

conexiuni, domenii de utilizare, verificarea 

funcționalității motorului asincron trifazat de 

mică putere - metode/ reguli/ etape)  

 Documentație tehnică specifică 

 Verificarea funcționalității mașinilor electrice 

 Norme de sănătate și securitate în muncă, de 

protecția mediului specifice lucrărilor executate 

 5.1.3 

 5.1.6 

 5.1.7 

  5.2.6 

  5.2.7 

  5.2.8 

 5.2.12 

 5.2.21 

 5.2.22 

 5.2.23 

 5.2.25 

 5.2.26 

 5.3.1 

 5.3.2 

 5.3.3 

 5.3.4 

 5.3.7 

 5.3.8 

 5.3.9 

 

Aparate de protecție 

  Generalități (definire, clasificare, rol funcțional, 

domenii de utilizare) 

  Tipuri de aparate de protecție (aspect fizic, 

simbol, marcaj, rol funcțional, elemente 

constructive, parametri, domenii de utilizare, 

verificarea funcționalității- metode/ reguli/ 

etape): 

- siguranțele fuzibile  

- siguranțe automate 

- relee 

- tablouri electrice 

  Documentație tehnică specifică 

 Verificarea funcționalității aparatelor de 

protecție 

 Norme de protecția mediului (reciclarea 

componentelor defecte) 

 5.1.4 

 5.1.6. 

 5.1.7 

  5.2.9 

  5.2.10 

  5.2.11 

 5.2.12 

 5.2.21    

 5.2.22 

 5.2.23 

 5.2.25 

 5.2.26 

 5.3.1 

 5.3.2 

 5.3.3 

 5.3.4 

5.3.7. 

 5.3.8 

 5.3.9 

 

Aparate de conectare 

  Generalități (definire, rol funcțional, domenii de 

utilizare) 

  Clasificare 

  Tipuri de aparate de conectare (aspect fizic, 

simbol, marcaj, rol funcțional, parametrii, 

domenii de utilizare, verificarea funcționalității 

– metode/reguli/etape): 

- întreruptoare 

- variatoare 

- senzori de mișcare 

- senzori de crepuscul 

- contactoare 

- prize 

 Materiale utilizate la realizarea conexiunilor 

electrice (aspect fizic, simbol, marcaj, rol 

funcțional, elemente constructive, parametri, 

domenii de utilizare): 

- Cabluri și conductoare 

- Tuburi de protecție 

- doze 

  Documentație tehnică specifică 
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 Verificarea funcționalității aparatelor de 

conectare 

 Norme de protecția mediului (reciclarea  

 componentelor defecte) 

 5.1.5 

 5.1.6 

 5.1.7 

 

 5.2.12 

 5.2.13 

 5.2.14 

 5.2.15 

 5.2.16 

 5.2.17 

 5.2.18 

 5.2.19 

 5.2.20 

 5.2.21 

 5.2.22 

 5.2.23 

 5.2.25 

 5.2.26 

 5.3.1 

 5.3.2 

 5.3.3 

 5.3.4 

 5.3.5 

 5.3.6 

 5.3.7 

 5.3.8 

 5.3.9 

 5.3.10 

 5.3.11 

 

 

Tehnologia de execuție a instalațiilor electrice 

de iluminat si forță  

 Instalații electrice de iluminat și prize 

- scheme electrice pentru iluminatul 

interior, exterior și circuite de prize  

 Instalații de forță  

- Scheme electrice (pornirea și inversarea 

sensului de rotație a motorului asincron, 

comanda unui motor asincron cu pornire 

stea-triunghi, reglarea turației motorului 

asincron) 

 Tehnologii de realizare a instalațiilor de iluminat 

și forță 

- studiul  documentației tehnice 

- tehnologia de montare și fixare a tuburilor 

de protecție, conductoarelor,  cablurilor și a  

tablourilor electrice  

- tehnologia de montare a  aparatelor de 

conectare și protecție,  a corpurilor de 

iluminat și  a mașinilor electrice. 

- reguli de punere în funcțiune a  

instalațiilor electrice de iluminat si forță. 

 Verificarea funcționalității instalațiilor electrice 

de iluminat și forță 

 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): 

 SDV-uri specifice domeniului electric (șurubelnițe de diferite tipuri, şurubelniţe electrice, clești, 

testere de tensiune, pistoale de lipit, cuțite, bormaşini, burghie, daltă, ciocan); 

 surse şi corpuri de iluminat, mașini electrice, aparate de protecție și de conectare (motoare de cc și 

ca, transformatoare, siguranțe, contactoare, relee, tablouri electrice,comutatoare, întrerupătoare, 

prize, doze); 

 module pentru studiul experimental al circuitelor electrice (panoplii de laborator,  surse de 

alimentare);  

 AMC – uri (testere de tensiune, multimetre, voltmetre, ampermetre, ohmetre);  

 surse de documentare specializate: reviste, prospecte, cataloage, manuale, documentaţii tehnice 

diverse, etc; 

 videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru  simularea 

funcționării mașinilor electrice; 

 auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe didactice, reviste de 

specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici, 

normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de 

evaluare) etc.; 
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 tabla interactivă; 

 cabluri şi conductoare electrice 

 echipament de protecţie. 

 

 

 Sugestii metodologice 

 

Conţinuturile modulului „Instalaţii electrice” 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 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/ ateliere de instruire practică 

din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai 

sus, sub coordonarea profesorului de specialitate/ maistrului instructor. 

Activităţile de învăţare trebuie gândite pentru a putea fi desfăşurate pe grupe sau în echipe, ca o 

recunoaştere a nemăsuratelor beneficii pe care le are cooperarea între tineri - şi între oameni. Să i se 

dezvolte  elevilor abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor 

probleme etc.  

Pentru modulul „Instalaţii electrice” se recomandă ca, pe lângă metodele de învăţământ clasice, să se 

utilizeze, cu preponderenţă,  metode specifice învăţării centrate pe  elev, ca de exemplu: metode bazate pa 

acţiune (exerciţiul practic sau simularea) şi metode explorative (vizite de documentare, studii de caz, 

problematizarea, observarea independentă, transformarea) etc. 

De exemplu, utilizarea exerciţiului practic pentru executarea unei instalații de iluminat și prize: 

 

Rezultate ale învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională: 

5.1.5.Tehnologia de execuţie a instalaţiilor electrice de iluminat si forţă 

5.2.19.  Interpretarea documentaţiei tehnice 

5.2.14. Montarea conductoarelor / cablurilor in conformitate cu documentaţia tehnică 

5.2.17. Montarea aparatelor de conectare şi protecţie in conformitate cu documentaţia tehnică 

5.2.18. Montarea corpurilor de iluminat in conformitate cu documentaţia tehnică 

5.2.20. Punerea în funcţiune a instalaţiei in conformitate cu documentaţia tehnică 

5.2.21. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 

5.3.1. Respectarea riguroasă a specificaţiilor tehnice din documentaţie 
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5.3.2. Utilizarea responsabilă a SDV-urilor şi  a mijloacelor de măsurare 

5.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 

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

primită 

5.3.6. Implicarea creativă în soluţionarea sarcinilor din fişa de lucru 

5.3.7. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 

5.3.10. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 

 

Obiective: 

 Să identifice diverse tipuri de aparate utilizate în instalaţiile de iluminat şi prize 

 Să precizeze funcţionarea tipurilor de circuite studiate 

 Să selecteze aparate utilizate în instalaţiile de iluminat şi prize 

 Să realizeze legăturile în circuite de iluminat şi prize 

Timp: 100 minute 

Scopul activităţii: Formarea unei perspective integratoare asupra temei Conectarea aparatelor în 

instalaţii de iluminat şi prize  

Organizarea clasei: grupe de elevi 

 

Conectarea aparatelor în instalaţii de iluminat şi prize 

a) Fişa de documentare 

1. Conectarea prizelor 

 Prizele se conectează între fază şi nul. Conductorul de fază se conectează la contactul din dreapta-faţă 

al prizei iar conductorul de nul se conectează la contactul din stânga faţă. La prizele cu contact de 

protecţie, acest contact se conectează la nulul de protecţie. 

2. Conectarea lămpilor electrice şi a întrerupătoarelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductorul de nul se conectează la contactul lateral (CL) al duliei, iar conductorul de fază se conectează 

la un contact al întrerupătorului. Celălalt contact al întrerupătorului se conectează la piesa de contact (CF) 

a duliei. 

La întrerupătorul bipolar (dublu), conductorul de fază se conectează la contactul comun al 

întrerupătorului iar celelalte două contacte se conectează la piesele de contact ale celor două lămpi 

electrice din circuit (un contact la fiecare lampă). 

3. Conectarea unei lămpi electrice cu două comutatoare de capăt. 
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Conductorul de nul se conectează direct la contactul lateral al duliei. 

Conductorul de fază se conectează direct la contactul comun al unui comutator. 

Piesa de contact a duliei se conectează la contactul comun de la celălalt comutator. 

Contactele de ieşire ale comutatoarelor se conectează între ele două câte două. 

 

4. Conectarea unui comutator în cruce cu 2 comutatoare de capăt şi o lampă. 

 
 

Contactele comutatorului în cruce se conectează la contactele de ieşire a celor două comutatoare de capăt 

(două la un comutator de capăt iar celelalte două la al doilea comutator de capăt). 

 

b) Fişa de lucru 

 

Enunţ: Executarea legăturilor în doze la o instalaţie electrică cu un circuit de iluminat format din 5 lămpi, 

două întrerupătoare bipolare, un întrerupător monopolar şi două circuite de priză. 

 

A. Schiţa panopliei  
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B. Sarcini de lucru 

 

1. Dacă prin activarea contactului 1 al întrerupătorului K1 luminează lampa L1, prin activarea 

contactului 2 al întrerupătorului K1 luminează lampa L2, prin activarea contactului 1 al 

întrerupătorului K2 luminează lampa L3, prin activarea contactului 2 al întrerupătorului K2 

luminează lampa L4, iar prin activarea contactului întrerupătorului K3 luminează lampa L5, 

completează schiţa de mai sus cu conexiunile în dozele de ramificaţie. Conectează priza P1 pe 

circuitul F1 şi priza P2 pe circuitul F2.  

2. Execută conexiunile în dozele de ramificaţie în conformitate cu schema de conexiuni realizată la 

punctul 1. 

3. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în dozele de ramificaţie. 

4. Desenează schema electrică monofilară a instalaţiei realizate pe panoplie. 
 

 

 

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 aparatelor şi 

materialelor utilizate 

12 p 

Alegerea sculelor, AMC - urilor şi 

a echipamentelor de protecţie  

adaptate sarcinii de lucru 

10p 

Respectarea normelor de protecţie 

a mediului, a normativelor, a 

regulilor de sănătate şi securitate a 

muncii 

3p 

2. Realizarea sarcinii de lucru 60% Completarea schiţei de date cu 

conexiunile în dozele de 

ramificaţie 

12p 

Executarea conexiunilor în dozele 

de ramificaţie în conformitate cu 

15p 
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schema de conexiuni 

Verificarea conexiunilor în dozele 

de ramificaţie 

8p 

Desenarea schemei electrice 

monofilară a instalaţiei realizate 

5p 

Folosirea corespunzătoare a 

echipamentelor de lucru, a 

aparatelor de măsură şi control 

5p. 

Argumentarea etapelor de 

realizare a sarcinii de lucru  

10p 

Respectarea normelor NTSM şi 

PSI 

5p 

3. Prezentarea şi promovarea 

sarcinii realizate 

15% Verificarea funcţionării 

circuitului.  

10p 

Terminologia de specialitate e 

folosită corect 

5p 
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