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I. PRELIMINARII 
Scopul disciplinei "Electrotehnica" constă in formarea cunostinţelor de bază referitoare la 

descrierea fenomenelor electrice si magnetice şi a proceselor legate de calculul, analiza şi sinteza 

circuitelor electrice.  

Însuşirea legilor de bază a circuitelor electrice, noţiunilor şi cunoştinţelor în domeniul 

cuadripolilor, filtrelor electrice şi a circuitelor cu parametrii distribuiţi (antene şi cabluri 

coaxiale). Însuşirea principiilor de funcţionare, construcţiei şi a caracteristicilor de bază a 

maşinilor şi transformatoarelor electrice; noţiuni generale despre elementele de bază a circuitelor 

electronice şi a părţilor componente a microprocesoarelor.  

Obiectivele disciplinei constă in crearea cunoştinţelor si deprinderilor practice de aplicare a 

metodelor de calcul legate de analiza circuiteloe electrice şi a elementelor de bază a circuitelor 

electronice.  

Disciplina in cauză se bazează pe cunostinţele acumulate la studierea cursurilor de 

matematică si de fizică . 

 

II. COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE 

 conştientizarea rolului aplicarii metodelor matematice la analiza şi sinteza circuitelor 

electrice; 

 cunoaşterea ipotezelor de simplificare a metodelor şi etapelor la rezolvarea problemelor 

pentru circuite electrice şi elementele lor cu aprofundarea în domeniul circuitelor 

electrice de curent de joasă tensiune. 

 aprofundarea cunoştinţelor asupra metodelor analitice de rezolvare a ecuaţiilor 

matematice legate de descrierea proceselor in circuite electrice; 

 formarea abilităţilor de elaborare a metodelor matematice pentru studierea proceselor în 

circuite electrice de joasă tensiune; 

 familiarizarea cu principiile de funcţionarea, construcţia şi caracteristicile de bază ale 

transformatoarelor si maşinilor electrice; 

 formarea noţiunilor generale despre schema şi principiul de funcţionare a elementelor de 

bază a circuitelor microelectronice. 

 

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

Codul 

disciplinei 

Anul 

predării 
 

Semest 

 

Numărul de ore Evaluarea 
Cadrul 

didactic 
Prelegeri 

 

Seminare 

 

Lucrări de 

laborator 

Lucrul 

individual 
Credit Examen 

F.03.O.009   

Învăţământ  cu frecvenţă la zi 

II IV 30 - 15 45 3 examen Chiorsac 

Învăţământ  cu frecvenţă redusă 

III VI 10  6 74 3 examen Chiorsac 



 



III. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 

Rezultatele 

Învăţării temei 

Activităţi educaţionale 

PRELEGERI LUCRĂRI PRACTICE LUCRĂRI DE 

LABORATOR 

Tema 
Ore 

auditor Tema 
Ore 

auditor Tema 
Ore 

auditor 

Zi 

 

f/r 

 
Zi 

 

f/r 

 

Zi 

 

f/r 

 

 

Sa cunoască: 

 obiectivele  şi scopul disciplinei; 

 noţiunile de bază şi problemele  

electrotehnicii; 

 

 

 

 proprietăţile circuitelor electrice; 

 elementele circuitului electric,  

 legile si principiile electrotehnicii. 

 

Să  fie capabil: 

 să argumenteze legile si principiile 

acceptate in electrotehnica; 

să comunice eficient  folosind 

terminologia din domeniul 

electrotehnicii. 

* sa efectueze calculul circuitelor 

simple si  compuse de curent 

continuu. 

T1. Întroducere 

Generalitati asupra disciplinei   “Electrotehnica”. 

Locul disciplinei. Rolul şi problemele electrotehnicii. 

Electrotehnica - stiinta de studiu ale fenomenelor 

fizice ce au loc în circuitele şi instalaţiile electrice. 

 

 

 

1 

     

LL1. Transportarea 

energiei  electrice 

printr-o  linie de curent 

continuu. 

 

 

LL2. Studiul aplicării 

teoremelor lui 

Kirchhoff si metodei de 

superpozitie. 

 

LL3.Studiul circuitelor 

electrice de curent 

continuu prin metoda 

GET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL4. Studiul circuitului 

electric de curent 

alternativ la legarea in 

serie si in paralel ale 

elementelor pasive. 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

T2. Circuitul electric de curent  continuu  

2.1. Noţiuni generale: circuit electric, potenţial, 

tensiune, curent. Clasificarea circuitelor electrice.  

Legea lui Ohm pentru un element şi pentru o 

porţiune de circuit cu t.e.m.  

  

2.2.  Legile lui Kirchhoff şi aplicarea lor la calculul 

circuitelor electrice. Metoda curenţilor de contur şi 

metoda potenţialelor nodale. Bilanţul puterilor  într-

un circuit electric  de curent continuu. 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

Sa cunoască: 

 fenomenul inductiei 

electromagnetice ,principiul 

functionarii generatorului de 

curent sinusoidal monofazat;  

 mărimile de bază ce caracterizează 

circuitele electrice de curent 

sinusoidal monofazat. 

 

 

T3. Circuite electrice de curent alternativ 

sinusoidal monofazat 

3.1. Noţiuni. Principiul de producere al curentului 

alternativ sunusoidal monofazat. 

Marimile circuitului de curent sunusoidal monofazat: 

valoarea momentana, amplitudinea, faza, viteza 

unghilara,  frecventa, perioada. Valoarea medie si 

valoarea eficace ale marimilor circuitului de curent 

sunusoidal monofazat. 

 

7 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 



 Reprezentarea mărimilor 

sinusoidale în forma simbolică 

(vectorială), 

 

 Caracteristicile de bază a 

circuitelor electrice cu legarea in 

serie şi în paralel a elementelor  

R,L,C.   

 Sensul fizic al reactanţei, 

inductive şi caăacitive. 

 

 Fenomenele de rezonanţă ce au 

loc în circuitele electrice de curent 

sunusoidal monofazat. 

 

 metodele de calcul ale circuitelor 

electrice simple si compuse de 

curent alternativ. 

 

 

 

 

 Fenomenele fizice ce au loc în 

circuite electrice de curent 

sunusoidal monofazat cu 

inductanţă mutuală. 

 

Să  fie capabil: 

 să analizeze procesele circuitelor 

pentru diferite regimuri de 

functionare;  

 să efectuieze calculul circuitelor 

prin diferite metode de calcul ; 

sa alcatuiasca scheme de structura 

noua.  

3.2.  . Reprezentarea simbolică (vectorială) a 

marimilor sinusoidale: curenţilor şi tensiunii.  Legea 

lui Ohm si teoremele lui Kirchhoff in forma 

simbolica. 

 

3.3. Circuit electric de curent sunusoidal monofazat 

cu legarea in serie şi în paralel a elementelor  R,L,C.  

Triunghiurile impedanţei şi conductanţei. 

Diagramele vectoriale. 

  

 

 

3.4. Rezonanta electrica. Notiuni. Rezonanţa de 

tensiuni şi rezonanţa de curenţi. Caracateristicile de 

rezonanţă. 

 

3.5. Metodele de calcul a circuitelor electrice de 

curent sunusoidal monofazat. 

 

 

3.6. Puterile şi măsurarea puterii active intr-un circuit 

electric de curent sunusoidal monofazat.  

 

3.7 Fenomenul inductiei mutuale. Coeficientul 

inductivitatii mutuale”M.” Legarea in serie şi în 

paralel a doua bobine cuplate magnetic. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL5. Studiul circuitelor 

electrice in regim de 

rezonanta . Rezonanta 

de tensiuni si rezonanta 

de curenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

Sa cunoască: 

 avantajele curentului trifazat ;  

 metoda de obţinere a curtentului 

trifazat; 

T4. Circuite electrice trifazate. 

4.1.  Notiuni. Domeniile de aplicare ale circuitelor 

trifazate.  Obţinerea curentului trifazat. Avantajele 

curentului trifazat. Schemele circuitului electric 

trifazat: conectarea în „stea” şi în „triunghi.”  

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

   LL6. Studiul circuitelor 

trifazate la conexiunea 

in stea si in triunghi cu 

aplicarea calculatorului  

6 

 
2 

 



 relaţiile mărimilor de linie si de 

faza la conexiunea in stea si la 

conexiunea in triunghi ; 

 calculul circuitelor trifazate . 

 

Să  fie capabil: 

 să  obţină ecuaţiile de stare ale 

circuitului trifazat ; 

sa efectuieze calculul circuitelor 

trifazate . 

 

 

4.2. Calculul circuitelor trifazate cu conexiunea in 

„stea-stea” în regim simetric si regim nesimetric   (cu 

fir si fără fir neutru ) , cu conectarea „stea-triunghi.”  

  

 

 

 

 

2 

 

 

Sa cunoască: 

 sensul fizic şi formulele de calcul 

a puterilor într-un circuit trifazat, 

metodele de măsurare a puterii 

active. 

T5. Puterile într-un circuit trifazat. Măsurarea 

puterii active.  

5.1. Puterile S,P,Q într-un circuit trifazat. Măsurarea 

puterii active.  

 

1 

 

1 

 

       

Sa cunoască: 

 principiul de funcţionare, 

construcţia şi caracteristicile de 

bază ale transformatoarelor 

monofazate şi trifazate. 

Să  fie capabil: 

să  obţină ecuaţiile ce descriu 

procesul fizic în transformatorul 

monofazat. 

T6.  Transformatoarele  

6.1. Clasificarea, construcţia, principiul de 

funcţionare, ecuaţiile şi caracteristicile de bază ale 

transformatorului monofazat. Transformatoarele 

trifazate.  

 

1 1       

Sa cunoască: 

 construcţia, principiul de 

funcţionare şi caracteristicile de 

bază a generatoarelor şi 

motoarelor de curent continuu. 

 construcţia, principiul de 

funcţionare şi caracteristicile de 

bază a generatoarelor şi 

motoarelor de curent sinusoidal 

monofazat. 

 Principiul de funcţionare. 

constituţia şi caracteristicile 

motorului asincron trifazat cu 

rotor în scurtcircuit şi cu rotor 

bobinat. 

T7.  Maşini electrice 

7.1. Noţiuni generale. Clasificarea. Maşini electrice 

de curent continuu. Construcţia, principiul de 

funcţionare  şi caracteristicile de bază. 

 

7.2. Maşini electrice de curent sinusoidal 

monofazat  Principiul de funcţionare. 

Constituţia  şi caracteristicile de bază. 

 

 

7.3. Maşini electrice de curent sinusoidal trifazat. 

Clasificarea. Principiul de funcţionare. 

constituţia şi caracteristicile motorului asincron 

trifazat cu rotor în scurtcircuit.  

 

 

2 

1 

 

1 

 

1       



 

 

 

 Constituţia, principiul de 

funcţionare. şi caracteristicile de 

bază. Schemele de conectare. 

7.4.  Principiul de funcţionare. constituţia  şi 

caracteristicile motorului asincron trifazat cu 

rotor bobinat. Schema de conectare la reţea a 

motorului asincron 

7.5. Maşini electrice sincrone. Clasificarea. 

Principiul de funcţionare. Constituţia şi 

caracteristicile de bază. Schemele de conectare. 

Sa cunoască: 

 Menirea, clasificarea, construcţia, 

funcţionarea şi caracteristicile 

aparatelor de comutaţie de 

tensiune joasă. 

Să  fie capabil: 

 Să utilizeze corect aparatele de 

comutaţie în circuitele de tensiune 

joasă. 

T8. Aparatele de comutaţie de tensiune joasă  

8.1. Clasificarea. Siguranţe fuzibile. Construcţia, 

Principiul de funcţionare şi caracteristicile de bază. 

Alegerea siguranţei fuzibile. 

8.2. Automatele. Clasificarea, principiul de 

funcţionare şi caracteristicile de bază. 

8.3. Demarourile electromagnetice.   Clasificarea, 

principiul de funcţionare şi caracteristicile de bază. 

1 1       

Sa cunoască: 

 Principiile de măsurare directă şi 

indirectă a mărimilor electrice. 

 Clasificarea şi construcţia 

aparatelor de măsură, principiul 

de funcţionare şi caracteristicile 

de bază 

Să  fie capabil: 

Să utilizeze corect aparatele de 

măsură în circuitele de tensiune 

joasă. 

T9. Măsurarea  mărimilor electrice 

9.1. Noţiuni generale. Măsurarea  tensiunii, 

curentului, şi a puterilor în circuitele electrice. 

 

9.2. Clasificarea aparatelor de măsură, construcţia, 

principiul de funcţionare şi caracteristicile de bază. 

  

2 1    LL10. Studierea cara-

cteristicilor transforma-

torului monofazat 

2 
 

2 

 

Sa cunoască: 

 Construcţia şi caracteristicile de 

bază a diodei şi tranzistorului. 

 Caracteristicile elementelor logicii 

„ŞI”. 

Să  fie capabil: 

;se folosească corect elementele 

logicii „ŞI” 

T9. Elementelor de bază a circuitelor electronice 

9.1. Clasificarea. Dioda şi triodul. Construcţia, 

principiul de funcţionare ş caracteristicile de bază. 

9.2. Elementele de bază a logicii „ŞI” 

 

3 

1 

 

 

1 

1 

     
 

LL11.  Studierea carac-

teristicilor motorului 

asincron trifazat.  

 

 

 

 

2 
 

 

 

2 

 

TOTAL  36 24     30 20 



IV. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALA A 

STUDENŢILOR 

 

Pentru dezvoltarea competenţelor specifice  se propun sarcinilor individuale  referitor  al 

diferite probleme ale circuitelor, filtrelor şi  maşinilor  electrice.   

 

V. EVALUAREA DISCIPLINEI 

 

Evaluare curentă – susţinerea lucrărilor de laborator. 

Evaluări sumative periodice – atestări  2/sem 

Evaluare finală – examen 

 

 

VI.   CONTINUTUL  LUCRARILOR  GRAFO- ANALITICE. 

Scopul sarcinilor individuale (lucrărilor de control) consta in integrarea tuturor 

cunostintelor teoretice si deprinderilor practice.   

              Lucrări tipice. 

1. Calculul circuitelor electrice simple si compuse de curent continuu. 

2. Calculul circuitelor electrice simple si compuse de curent alternativ monofazat. 

3. Calculul circuitelor electrice trifazate. 

4. Calculul parametrilor cuadripolilor şi a filtrelor electrice 
 

VII. CONTINUTUL LUCRARILOR DE VERIFICARE PENTRU INVATAMANTUL  

FRECVENTA REDUSĂ  

            Lucrări tipice. 

1. Calculul circuitelor electrice simple si compuse de curent continuu. 

2. Calculul circuitelor electrice simple si compuse de curent alternativ monofazat. 

3. Calculul circuitelor electrice trifazate. 

4. Calculul parametrilor cuadripolilor şi a filtrelor electrice 

 

VIII. CHESTIONAR PENTRU EVALUĂRI PERIODICE ŞI FINALĂ 

 

1. Circuite electrice liniare de curent continuu.. Legea lui Ohm pentru un circuit închis, 

pentru o porţiune din circuit. Legile lui Kirchhoff şi aplicare lor. 

2. Metoda potenţialelor nodale. Metoda cu două noduri. 

3. Metoda curenţilor de contur în circuite de curent continuu. Repartizarea potenţialului 

de-a lungul circuitului neramificat. 

4. Principiul şi metoda suprapunerii. Metoda generatorului echivalent.  

5. Noţiuni fundamentale şi definiţii ale curentului alternativ monofazat. Valorile eficace 

şi medii ale mărimilor curentului alternativ. 

6. Esenţa metodei simbolice – metodă de calcul a circuitelor de curent alternativ. Legea 

lui Ohm pentru mărimi amplitudinale complexe. Impedanţa complexă. 

7. Circuit electric cu rezistor în regim permanent sinusoidal. 

8. Circuit electric cu inductanţă în regim permanent sinusoidal. 

9. Circuit electric cu capacitate în regim permanent sinusoidal. 

10. Legarea în serie a elementelor R, L, C. 

11. Legarea în paralel a elementelor R, L, C. 

12. Puterea activă, reactivă şi aparentă în circuit de curent alternativ. Expresia puterii 

complexe. 

13. Metodele de calcul ale circuitelor de curent alternativ. Diagrama topografică. 

14. Fenomenele de rezonanţă. Rezonanţa de tensiuni. Caracteristicile de frecvenţă. 

15. Rezonanţa de curenţi. Caracteristicile de frecvenţă. 



16. Circuite cu inductanţă mutuală. Conexiunea în serie a două bobine cuplate magnetic. 

Diagrama vectorială. 

17. Metodele de calcul ale circuitelor electrice compuse cu inductanţă mutuală. 

Deconectarea legăturii inductive. 

18. Calculul circuitelor cu tensiuni periodice nesinusoidale. Fenomenele de rezonanţă. 

19. Noţiuni despre circuite polifazate. Sisteme simetrice şi nesimetrice. Sistema trifazată 

de f.e.m. şi avantajele ei. 

20. Calculul circuitelor trifazate de tip „stea-stea” şi „stea-triunghi”.  

21. Puterile: activă, reactivă şi aparentă în circuite trifazate. Măsurarea puterii active într-

un circuit simetric trifazat. 

22. Cuadripoluri. Ecuaţiile pentru diferite tipuri de cuadripoluri. 

23. Schemele echivalente de înlocuire ale cuadripolului pasiv (formele „T”, şi „П”). 

24. Linii omogene. Ecuaţiile unei linii omogene în forma diferenţială. 

25. Linii omogene în regim permanent. Constanta de propagare (transfer), impedanţa 

caracteristică. Viteza de fază. Lungimea undii. 

26. Ecuaţiile liniei omogene cu funcţii hiperbolice.  

27. Impendanţa de la intrare a liniei omogene. Sarcina adoptată. Puterea naturală. 

28. Linia fără pierderi. 

29. Filtrele electrice. Clasificarea. Bazele teoretice ale filtrelor de tipul k : trece-jos, 

trece-sus. 

30. Procesele tranzitorii în circuite electrice liniare. Legile de comutaţie. Esenţa metodei 

clasice. Componentele: forţată şi liberă. Condiţiile iniţiale independente. 

31. Conectarea circuitului cu R, L  la o sursă de curent continuu. 

32. Conectarea circuitului cu R, C  la o sursă de curent continuu. 

33. Procesele tranzitorii în circuitul neramificat cu R, L, C.  

34. Esenţa metodei operaţionale la calculul procesului tranzitoriu şi avantajele ei. 

Imaginile operatorice ale funcţiilor: constanta, funcţia exponenţială e
at
, derivatei de 

ordinul întâi (tensiunile la bornele inductanţei). 

35. Legea lui Ohm şi teoremele lui Kirchhoff în forma operaţională. Impedanţa 

operaţională, f.e.m. lăuntrice. 

36. Teorema descompunerii. Schemele operatorice echivalente. 

37. Transformatoarele. Principiul de funcţionare, construcţia, diagrama vectorială şi 

caracteristicile de bază. 

38. Maşini electrice de curent continuu. Principiul de funcţionare, construcţia şi 

caracteristicile de bază. 

39. Maşini electrice de curent alternativ sinusoidal trifazat. Motoare asincrone. Principiul 

de funcţionare, construcţia. Caracteristicile de bază 

40. Motoare şi generatoare sincrone. Principiul de funcţionare, construcţia. 

Caracteristicile de bază 

41. Maşini electrice de curent alternativ sinusoidal monofazat. Principiul de funcţionare, 

construcţia. Caracteristicile de bază 

42. Schema de conectare şi de conducere a motoarelor asincrone 

43. Aparate de măsură. Clasificarea şi principiul de funcţionare. Măsurarea directă şi 

indirectă a curentului şi tensiunii într-un circuit electric. 

44. Măsurarea puterii active într-un circuit de curent alternativ sinusoidal trifazat. 

45. Principiul de sinteză a schemelor de conducere automată. Funcţia de conducere. 

46. Elementele logicii „ŞI”. Elementul de bază a microcircuitelor logicii „tranzistor –

tranzistor” 

47. Elemente basculante asincrone şi sincrone de tipul „RS”, „JK”, „D” 

 

                  



IX. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

 

Nr

. 

Denumire lucrare Autori Anul  

editarii 

Volum, 

 pagini 

Exemplare 

in 

biblioteca 

1. Electrotehnica.  

E.Simion si a. 

 

1993 
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5o 

2. Electrotehnica si echipament 

electric. 

 

G. Derevenciuc. 

 

2004 

 

240 

 

50 

3. Masini electrice. T. Ambros  

1994 
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100 

 

4. Electrotehnica si masini electrice. I. Dumitrescu si a.  
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283 

 

3 

5. Analiza circuitelor electrice liniare 

in regim periodic sinusoidal si 

periodic nesinusoidal. 

A. Potang 1995 160 100 

6. Electrotehnica si masini electrice. A. Cretu si a. 1990 350 3 

7. Bazele electrotehnicii. 

 

E.Simion 1987 
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8 Electrotehnica si masini electrice. 

 

F. Pop 
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1 
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30 

10 Electrotehnica M. Borisov, 
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9. Evaluare 
a) Învăţământ cu frecvenţă 

Curentă 
Examen final 

Evaluarea 1 Evaluarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lucrări practice  şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator. 
Prezentarea tuturor referatelor la lucrările de laborator. 

 
b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

Lucrare individuală Laborator 

20% Admis 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Obţinerea notei „admis” la lucrarea de laborator. 
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