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ELECTRONICA INDUSTRIALĂ  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Departamentul Inginerie Electrică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0713.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

4 
5 

E 
unitate de curs 
de specialitate 

obligatorie 
4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar  

120 (învăţământ cu frecvenţă) 30 30/0 60 

120 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 10 8/0 102   
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform 
planului de 
învăţământ 

Fizica, Matematica superioară, Chimia, Teoria circuitelor electrice şi magnetice, Procese 
tranzitorii şi teoria câmpului electromagnetic, Tehnologii informaţionale, Studiul 
materialelor  

Conform 
competenţelor 

Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la disciplinele studiate la etapele 
precedente, pentru soluţionarea problemelor ce ţin de utilizarea adecvată a dispozitivelor 
semiconductoare, circuitelor electronice, convertoarelor statice de energie electrică, 
folosite în  echipamentul automatizat, tehnologic, metrologic şi în sisteme 
electromecanice. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sală este nevoie de tablă, proiector, ecran şi 
materiale didactice specifice. 

Laborator/
seminar 

La lucrările de laborator studenţii în conformitate cu indicaţiile metodice vor desfăşura 
lucrările de laborator, cu utilizarea machetelor și aparatelor digitale de măsurat, vor perfecta 
rapoartele conform cerinţelor. Este obligatoriu prezentarea raportului la ședința următoare. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

formarea abilităţilor în  aplicarea în practică şi exploatarea dispozitivelor şi circuitelor 
electronice de baza; formarea abilităţilor de elaborare a cerinţelor  tehnice  faţă de 
dispozitivele utilizate; dezvoltarea capacităţilor în compunerea schemelor funcţionale ale 
circuitelor electronice şi în elaborarea, proiectarea şi dimensionarea unor circuite electronice 
compacte; cunoaşterea locului convertoarelor statice în  sistemele  de  acţionări electrice 
automatizate şi echipamentele industriale  tehnologice şi metrologice.  

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Cursul de Electronică industrială este conceput în sensul prezentării unor probleme moderne 
cu caracter interdisciplinar privind studiul dispozitivelor semiconductoare, circuitelor 
electronice, convertoarelor statice de energie electrică. Prin tematica abordată, cursul este 
orientat spre dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe de bază, în prima etapă, cu privire 
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la dispozitivele semiconductoare, circuitele electronice și convertoarele statice. 

Obiectivele 
specifice 

însuşirea principiilor  constructive  şi de  funcţionare  ale circuitelor electronice, 
cunoaşterea principiilor de funcţionare, parametrilor şi caracteristicilor dispozitivelor 
semiconductoare, 
însuşirea principiilor constructive şi de funcţionare, metodelor de proiectare şi performantelor 
de bază ale convertoarelor statice de energie electrica. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Obiectul şi  problemele  disciplinei. Excurs  istoric în dezvoltarea 
electronicii. Electronica – baza automatizărilor, informaticii şi   metrologiei. 

 
1 

2 

T2. Diode semiconductoare. Conductivitatea semiconductoarelor. Procesele fizice în 
joncţiunea p-n. Principiul de funcţionare a diodei semiconductoare. Străpungerea 
joncţiunii p-n. Dioda Zener. Capacitatea joncţiunii p-n. Varicapul. 

 
2 

T3. Tranzistoare. Structura şi   principiul de funcţionare ale tranzistorului bipolar. 
Conexiunile, regimurile de funcţionare şi   caracteristicile statice. Circuitele 
echivalente. Parametrii    de exploatare ai tranzistorului. Tranzistoare cu efect de 
câmp (TEC). Principiul de funcţionare, parametrii, caracteristicile şi  aplicarea în 
practică. 

3 

T4. Tiristoare. Definiţia, aplicarea în practică şi  clasificarea tiristoarelor. Structura şi   
procesele fizice în tiristor. Circuitele echivalente, parametrii şi   caracteristicile 
tiristoarelor. Diacul şi  triacul. 

2 

1 
T5. Dispozitive optoelectronice. Noţiuni  generale. Diode luminiscente, 
fotorezistenţe, fotodiode, fototranzistoare şi  fototiristoare. Optocuploare. 
Dispozitive de indicaţie. 

 
1 

T6. Circuite integrate. Noţiuni generale în microelectronica. Clasificarea şi 
codificarea circuitelor integrate. Tehnologia circuitelor integrate monolitice şi  a 
circuitelor integrate peliculare. 

1 

T7. Amplificatoare de tensiune. Clasificarea amplificatoarelor. Principiul de 
funcţionare a etajelor amplificatoare. Etaj amplificator cu  tranzistor bipolar în 
conexiune EC. Relaţiile principale pentru alegerea regimului de repaus al etajului EC. 
Clasele de funcţionare a etajelor amplificatoare. Repetitorul pe emitor. Etaj 
amplificator cu TEC. 

4 2 

T8. Reacţia in amplificatoare. Noţiuni generale. Clasificarea şi  aplicarea reacţiei în 
amplificatoare. Amplificatoare selective şi  generatoare de semnale armonice. 

2 

1 T9. Amplificatoare de putere. Noţiuni generale. Amplificator de putere clasa A. 
Amplificator de putere în contratip clasa B şi AB cu transformator. Amplificatoare de 
putere în contratimp fără transformator. 

2 

T10. Amplificatoare de curent continuu. Caracteristica generală a amplificatoarelor 
de curent continuu (ACC). ACC cu cuplaj direct. Amplificatoare simetrice. 
Amplificatoare diferenţiale. ACC cu modulare-demodulare. 

1 

1 
T11. Amplificatoare operaţionale. Destinaţia şi  principiul de funcţionare ale 
amplificatoarelor operaţionale (AO). Parametrii principali ai AO. Circuite de baza 
realizate cu AO. 

1 

T12. Redresoare necomandate. Noţiuni generale. Redresoare monofazate mono-
alternanţă, dublă alternanţă cu priză mediană şi  în punte. Filtre de netezire. 

4 2 
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Funcţionarea redresorului cu sarcină inductivă, cu sarcina capacitativă. 
Caracteristicile externe ale redresoarelor monofazate. Circuite de multiplicare a 
tensiunii. Redresoare trifazate cu fir nul şi în punte. Conexiunile acestora. 

T13. Redresoare comandate. Redresoare comandate monofazate. Redresoare 
comandate trifazate. Procesele de comutare in redresoarele comandate şi  
necomandate. Caracteristicile externe şi de reglare ale redresoarelor comandate. 
Sistemele de comandă. 

2 

1 
 T14. Invertoare. Noţiuni generale. Invertoare autonome de curent, de tensiune, de 

rezonanţă. 
2 

T15. Convertoare de frecvenţă. Convertoare directe de frecvenţă, principiul de 
funcţionare, parametrii şi  caracteristicile. Convertoare de frecvenţă cu circuit 
intermediar de curent continuu. 

2 

Total prelegeri: 30 10 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studiul diodelor semiconductoare. 4 2 

LL2. Studiul tranzistoarelor bipolare. 4  

LL3. Etaje amplificatoare, dotate cu tranzistoare bipolare. 4 2 

LL4. Studiul amplificatoarelor cu reacţie. 4  

LL5. Amplificatoare de putere. 4  

LL6. Amplificatoare operaţionale. 2  

LL7. Redresoare monofazate necomandate 4 2 

LL8. Redresoare trifazate necomandate 4 2 

Total lucrări de laborator: 30 8  
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoştinţelor privind metodele de măsurări a mărimilor 
electrice, şi neelectrice; principiul de funcţionare şi construcţia aparatelor electrice de măsurat.  

 


