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Tematica şi bibliografia pentru examenul de profesor 

electrotehnică la catedra de pregătire tehnico-ştiinţifică  
 

 
A. TEMATICA DE SPECIALITATE 

1.1. Electrostatica 

a) Sarcina electrică, forţa electrostatică, câmp electric, fluxul electric, potenţial 

electric, tensiune electrică. 

b) Capacitatea electrică, energia electrostatică. Condensatoare: definiţie, clasificare, 

simbolizare, marcare, reţele de condensatoare, utilizări.  

1.2. Electrocinetică 

a) Curentul electric de conducţie, intesitatea curentului de conducţie, circuite electrice 

de c.c. (elemente ideale şi reale de ciruit). 

b) Legile electrocineticii: legea lui Ohm, legea lui Joule, teoremele lui Kirchhoff. 

c) Rezistoare: definiţii, clasificare, parametri, simbolizare, utilizare, reţele de 

rezistoare, divizoare de tensiune şi curent. 

1.3. Electromagnetism  

a) Câmp magnetic, Intesitatea câmpului magnetic, flux magnetic, legea fluxului 

magnetic. Forţa lui Lorenz, forţa lui Laplce, forţa lui Ampere 

b) Inducţia electromagnetică, autoinducţia, legea inducţiei electromagnetice. 

c) Inductivitate. Bobina: definiţie, clasificare, parametri, simbol. 

 

1.4. Reţele de curent alternativ 

a) Producerea curentului alternativ monofazat. Mărimi alternative sinusoidale 

(reprezentarea vectorială a mărimilor electrice, reprezentarea în complex a mărimilor 

electrice). 

b) Producerea curentului alternativ trifazat. Conexiuni în reţele trifazate (stea, 

triunghi); 

c) Comportarea circuitelor simple în regim permanent sinusoidal: RL, RC, RLC, LC, 

diagrame fazoriale. 

 

2. Măsurări electrice şi electronice. 

2.1. Procesul de măsurare: mărimi, metode şi mijloace de măsurare, caracteristici 

metrologice ale mijloacelor de măsură, erori de măsurare, clase de exactitate. 

2.2. Clasificarea şi structura aparatelor electrice de măsurat: clasificare, elemente 

constructive, marcare, simbolizare. 

2.3. Dispozitive de măsurat ale aparatelor analogice: elemente constructive, principiul de 

funcţionare a dispozitivelor de măsurat: magnetoelectrice, feromagnetice, electrodinamice, 

de inducţie. 

2.4. Aparate de măsurat numerice: clasificare, elemente constructive, rolul funcţional. 

2.5. Măsurări electrice în circuite şi reţele de curent continuu şi de curent alternativ 

a) Măsurări electrice în curent continuu: măsurarea tensiunii electrice şi a intensităţii 

curentului electric – metoda directă, extinderea domeniului de măsurare; măsurarea puterii 

electrice; măsurarea rezistenţei electrice. 

b) Măsurări electrice în curent alternativ monofazat: măsurarea tensiunii electrice şi a 

intensităţii curentului electric – metoda directă, extinderea domeniului de măsurare cu 

ajutorul transformatoarelor de măsură; măsurarea puterilor electrice (activă, reactivă şi 

aparentă), măsurarea energiilor electrice, măsurarea impedanţelor – metode de punte. 

 

3. Sisteme de acţionări electrice 

3.1. Maşini electrice 
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a) Transformatorul electric monofazat 

- Principiul de funcţionare ale transformatorului monofazat 

- Regimurile şi caracteristicile de funcţionare ale transformatorului monofazat (funcţionare în 

gol, sarcină şi scurtcircuit); caracteristica externă a unui transformator. 

- Construcţia transformatorului monofazat: (circuit magnetic, circuit electric, elemente 

auxiliare – materiale, date constructive). 

b) Maşina de curent continuu 

- Semne conveţionale; 

- Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii de curent continuu; 

- Regimurile de funcţionare ale maşinii de curent continuu; 

- Elemente constrctive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic – materiale, 

date constructive), rol funcţional, semne concenţionale. 

c) Maşina asincronă 

- Semne conveţionale; 

- Principiul de funcţionare ale maşinii asincrone; 

- Elemente constrctive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic – materiale, 

date constructive), rol funcţional, semne concenţionale. 

3.2. Aparate electrice de joasă tensiune 

a) Mărimi nominale: tensiune, curent, capacitate de rupere, curent limită termic, curent 

limită dinamic, felul curentului, robusteţe mecanică, serviciul nominal; 

b) Părţi componente: contacte, camere de stingere, izolatoare, piese electroizolante, 

elemente arcuitoare şi resorturi, mecanisme de acţionare. 

c) Tipuri de aparate: de comutaţie (contactorul), de protecţie (relee electromagnetice) 

 

 

B.  TEMATICA DIDACTICĂ (practică)  

 

1. Locul şi rolul disciplinelor/modulelor de specialitate în învăţământul preuniversitar. 

Construirea demersurilor didactice pentru realizarea unui învăţământ centrat pe elev. 

 2. Curriculumul şcolar:  

a)  documente curriculare (standarde de pregătire profesională, planuri-cadru şi planuri 

de învăţământ, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare); 

b) obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele/modulele din aria 

curriculară “Tehnologii”. Competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de competenţă 

şi competenţe; 

c) proiectarea curriculumului la decizia şcolii de tipul: aprofundare/extindere/opţional 

ca disciplină nouă;  

3. Predarea disciplinelor tehnice şi tehnologice în învăţământul preuniversitar: 

          Proiectarea demersului didactic 

a) Lecţia- lecţia de transmitere de cunoştinţe, lectia de formare de priceperi şi 

deprinderi, lecţia de recapitulare, lecţia de evaluare, lecţia mixtă;  

b) Resurse didactice specifice disciplinelor tehnice (potential pedagogic al mijloacelor 

de invăţământ cerinţe în utilizarea mijloacelor de invăţământ, selectarea şi integrarea 

mijloacelor de invăţământ în strategii didactice); 

c) Metode de invăţământ specifice disciplinelor tehnice (criterii de alegere a metodelor 

de  invăţământ, metode de invăţământ folosite în predarea  disciplinelor tehnice); 

d) Relaţia între competenţe şi conţinuturi de instruire;  

e) Operaţionalizarea obiectivelor didactice: proceduri de operaţionalizare şi exemple.  

         4. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de 

performanţă din standardele de pregătire profesională;  

            a) evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: definire, funcţii, 

tipuri de evaluare;  

 b) metode şi tehnici de evaluare ( traditionale si complementare); 
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 c) erori în evaluare şi modalităţi de minimizare a lor; 

d) construirea instrumentelor de evaluare (teste, chestionare, fişe etc.);  

e) tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de  

proiectare, bareme de corectare şi notare. 
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*** 

 

Ghiduri  metodologice  pentru  aplicarea  programelor şcolare pentru aria 

curriculară „Tehnologii”. 

 

 

 

 
 

 


