
FIȘA DISCIPLINEI 
Denumirea 
disciplinei Măsurări electrice și electronice 

 
Codul 
disciplinei 

S.05.O.033 Semestrul 5 Numărul de credite 5 

 
Facultatea Energetică și Inginerie Electrică  Numărul orelor 

Domeniul Inginerie Electrică  
Total Prelegeri Seminare Laborator 

Lucrul 
individual 

Specialitatea 
Inginerie și Managementul 
Calității 

 
150 30 15 30 75 

 
Categoria formativă a disciplinei 
F – fundamentală; G - de formare a abilităţilor şi competenţelor generale; U - de orientare socio-

umanistică; S - de specializare. 
S 

Categoria de opționalitatea a disciplinei 
O – obligatorii; A - opţionale; F- la libera alegere 

O 

 

Discipline 
anterioare 

F.01.O.001 Matematica superioară I; F.02.O.002 Matematica superioară II; 
F.01.O.003 Fizica I;  F.02.O.004 Fizica II; F.01.O.005 Chimia; S.03.O.026 Materiale 
electrotehnice; F.02.O.008 Bazele teoretice ale electrotehnicii I; F.03.O.009 Bazele 
teoretice ale electrotehnicii II;S.04.O.030 Metrologie; S.04.O.031Teoria sistemelor şi 
reglare automată;  S.04.O.032 Electronica de putere; S1.04.A.143 Echipamente 
electrice. 

 
Obiective 
 

Disciplina Măsurări electrice și electronice are ca scop studiul principiilor de 
funcţionare, parametrilor şi  caracteristicilor aparatelor electrice și electronice de 
măsurare, structurii sistemelor de măsurare şi rolul lor în sistemele  de  acţionări 
electrice automatizate şi echipamentele industriale  tehnologice şi metrologice. 
 Disciplina este orientată spre formarea abilităților în  aplicarea practică şi 
exploatarea aparatelor electrice și electronice de  măsurare pentru o aplicare 
practică concretă, elaborarea cerinţelor  tehnice  faţă de aparatele electrice și 
electronice de  măsurare noi. 

Conţinut 1. Noțiuni generale de măsurare. 
2. Aparate de măsurat analogice.  
3. Compensatoare electrice. 
4. Măsurări în curent alternativ.  
5. Osciloscopul electronic.   
6. Convertoare operaţionale.  
7. Convertoare pasive.  
8.  Filtre electrice. 
9. Convertoare c.a.-c.c.   
10. Măsurarea impedanței.  
11. Măsurarea puterii și energiei electrice 
12. Zgomote în sisteme electronice de măsurare.  
13. Aparate digitale și metode numerice de măsurare. 
14. Surse de semnal pentru măsurări electronice.    

 

Sistemul de evaluare: 

Evaluarea 
finală 

Forma de evaluare (E – examen; PA – proiect de an; LA – lucrare de 
an) 

E,PA 

Probele evaluării prin E: 
- testarea cunoştinţelor teoretice 

Stabilirea 
notei finale 

Evaluare finală prin examen - minim nota 5 40 % 

Proiect de an - minim nota 5 30 % 

Evaluări 
curente 

Activitatea la laborator - minim nota 5 15 % 

Evaluări curente (2 evaluări) - minim nota 5 15 % 
 

Titular disciplină conf.dr. conf. univ. dr. V. Blajă 
Semnătura 

 

 


