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   DOMENIUL:  ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC 
CLASA a XII-a   

 

FAZA NAŢIONALĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ   
  
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Realizarea lucrărilor de tehnologie generală în electrotehnică. 

 Realizarea componentelor echipamentelor electrice. 

 Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu. 

 Măsurarea mărimilor electrice în curent alternativ.  

 Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de joasă tensiune.  

 Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice. 

 Utilizarea sistemelor de automatizare în procesele tehnologice. 

 Realizarea sistemelor de acționare electrică 

 Planificarea producției 
 
Conținuturi tematice: 

 Mijloace de măsură şi control a dimensiunilor geometrice ale pieselor, reperelor/ 
subansamblelor: şublere, micrometre. 

 Materiale utilizate la realizarea componentelor echipamentelor electrice (tipuri de 
materiale, proprietăţi specifice, utilizări): 

- materiale conductoare; 
- materiale semiconductoare; 
- materiale magnetice; 
- materiale electroizolante. 

 Componentele echipamentelor electrice (clasificare; parametri nominali, simbolizare şi 
marcare componente electrice/electronice; tipuri constructive; materiale utilizate; domenii 
de utilizare). 

 Mărimi electrice din circuitele de curent continuu (definire, unităţi de măsură, multipli şi 
submultipli, transformări ale unităţilor de măsură): 

- intensitatea curentului electric; 
- tensiunea electrică; 
- rezistenţa electrică; 
- puterea electrică; 
- energia electrică. 

 Elemente de circuit electric (definire, simbol general, mărime caracteristică):  
- rezistoare; 
- condensatoare; 
- bobine; 
- surse electrice. 

 Legi şi teoreme pentru determinarea mărimilor electrice din circuitele de curent continuu 
(enunţ, relaţii matematice): 

- legea lui Ohm;  
- legea lui Joule–Lenz; 
- teoremele lui Kirchhoff. 

 Circuite electrice simple de curent continuu: 
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- circuite cu rezistoare/ condensatoare asociate serie, paralel şi mixt (schema electrică, 
relaţii de calcul pentru rezistenţa/ capacitatea echivalentă); 

- divizoare de tensiune şi curent (schema electrică, relaţii de calcul pentru tensiuni/ curenţi). 

 Aparate analogice şi digitale pentru măsurarea mărimilor electrice (simboluri folosite 
pentru marcarea aparatelor analogice, domenii de măsurare, constanta aparatelor 
analogice, panoul frontal al aparatelor): 

- ampermetre; 
- voltmetre; 
- ohmmetre/megohmmetre; 
- wattmetre;  
- multimetre. 

 Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de curent continuu (scheme de montaj, reglaje 
pregătitoare ale aparatelor, citirea indicaţiilor, prelucrare şi interpretare rezultate, norme 
SSM şi PSI specifice):  

- măsurarea intensităţii curentului electric; 
- măsurarea tensiunii electrice; 
- măsurarea rezistenţei electrice; 
- măsurarea puterii electrice. 

 Extinderea domeniului de măsurare al aparatelor analogice în circuitele de curent continuu 
(scheme de montaj, relaţii matematice): 

- extinderea domeniului de măsurare la ampermetre cu ajutorul şuntului; 
- extinderea domeniului de măsurare la voltmetre cu ajutorul rezistenţei adiţionale. 

 Curentul electric alternativ: 
- inducţia electromagnetică; principiul generatorului de curent alternativ monofazat 

(montaje); 
- mărimi caracteristice curent alternativ monofazat (definire, relaţii matematice, unităţi de 

măsură): valoare instantanee, valoare maximă, valoare efectivă, perioada, faza, faza 
iniţială, frecvența, pulsaţia. 

 Circuite electrice de curent alternativ monofazat (mărimi caracteristice: definire, unităţi de 
măsură, relaţii matematice; scheme electrice): 

- elemente de circuit în curent alternativ: rezistoare, bobine, condensatoare; 
- circuite electrice simple cu rezistoare, bobine şi condensatoare conectate în serie şi/sau 

paralel. 

 Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de curent alternativ monofazat (aparate de 
măsură, reglaje pregătitoare ale aparatelor, scheme de montaj, citirea indicaţiilor, 
prelucrare şi interpretare rezultate, norme SSM şi PSI specifice):  

- măsurarea intensităţii curentului electric;  
- măsurarea tensiunii electrice; 
- măsurarea impedanţei;  
- măsurarea puterii aparente;  
- măsurarea puterii active; 
- măsurarea puterii reactive; 
- măsurarea energiei electrice.  

 Extinderea domeniului de măsurare a aparatelor analogice în curent alternativ monofazat 
(scheme de montaj, relaţii de calcul): 

- extinderea domeniului de măsurare la ampermetre cu ajutorul transformatoarelor de 
măsurat de curent - TC; 

- extinderea domeniului de măsurare la voltmetre cu ajutorul transformatoarelor de măsurat 
de tensiune - TT. 



Anexă la Nota MEN nr. 2661/DGISSEP/17.09.2019 
 

3 
 

 Aparate electrice de joasă tensiune (clasificare, rol funcţional, mărimi nominale, 
subansambluri constructive, notaţii şi semne convenţionale, utilizări): 

- aparate de conectare; 
- aparate de comandă; 
- aparate de reglare; 
- aparate de semnalizare; 
- aparate de protecţie; 
- aparate pentru automatizări; 
- aparate pentru instalaţii electrice de iluminat şi prize. 

 Lucrări de montare şi executare a conexiunilor aparatelor electrice de joasă tensiune, 
conform fişelor tehnologice: 

- operaţii de montare şi executare a conexiunilor; 
- materiale, SDV-uri, aparate de măsură şi control necesare; 
- operaţii de verificare a funcţionării montajului la rece/cald; 
- fişa tehnologică; 
- norme SSM şi PSI. 

 Solicitările aparatelor electrice de joasă tensiune (cauze, efecte, metode/măsuri de 
limitare): 

- electrice; 
- termice; 
- electrodinamice; 
- datorate mediului. 

 Lucrări de întreţinere a aparatelor electrice de joasă tensiune, conform fişelor tehnologice: 
- operaţii de demontare/montare a aparatelor electrice de joasă tensiune; 
- operaţii de verificare a funcţionării; 
- materiale, SDV-uri, aparate de măsură şi control necesare; 
- fişa tehnologică; 
- norme SSM şi PSI. 

 Maşini electrice (clasificare, notaţii şi semne convenţionale, mărimi nominale, 
subansambluri constructive, domenii de utilizare): 

- transformatoare electrice (monofazate și trifazate);  
- maşini electrice rotative de curent continuu; 
- maşini electrice rotative de curent alternativ (asincrone, sincrone). 

 Sisteme de reglare automată: 
- schema de principiu; 
- mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată: de intrare 

(de referinţă), de reacţie, abaterea, de comandă, de execuţie (de reglare), de ieşire, 
perturbaţii; 

- componentele sistemului de reglare automată (rol, principiul de funcționare, elemente 
constructive, funcţionare, alegerea din cataloage): traductoare de intrare şi de reacţie 
(traductoare rezistive, traductoare inductive, traductoare capacitive); elemente de execuţie 
(electrice, pneumatice, hidraulice), elemente de comparaţie; regulatoare automate 
(reglarea nivelului, reglarea temperaturii, reglarea presiunii). 

 Noţiuni generale privind sistemele de acţionare electrică (SAE): 

 componentele SAE şi rolul lor funcţional (schema bloc a unui SAE); 

 avantajele şi domeniile de utilizare ale acţionărilor electrice; 

 Aparate electrice utilizate în SAE (tipuri de aparate, rol funcţional, semne convenţionale 
utilizate în scheme): aparate de conectare, comandă, reglare, semnalizare, protecţie şi 
automatizare. 

 Criterii de alegere a aparatelor electrice din SAE: 
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 parametrii nominali; 

 tipul constructiv (gradul de protecţie); 

 regimul şi particularităţile de funcţionare; 

 categorii de utilizare; 

 capacitatea de rupere; 

 protecţia la supracurenţi. 

 Motoare electrice de acţionare (clasificare, date înscrise pe plăcuţa indicatoare, semne 
convenţionale utilizate în scheme, principiul de funcţionare): de curent continuu, 
asincrone, sincrone, liniare, pas cu pas 

 Criterii de alegere a motoarelor electrice pentru utilizarea în SAE: 

 mediul de lucru (grade de protecţie ale motoarelor electrice ); 

 reglajul de viteză; 

 regimul de funcţionare a maşinii de lucru; 

 caracteristica mecanică a maşinii de lucru. 

 Documentaţia sistemelor de acţionare electrică:  

 scheme electrice de acţionare cu motoare de curent continuu şi de curent alternativ 
(pornire, reglare a turaţiei, frânare),  

 scheme electrice de montaj;  

 scheme de conexiuni;  

 jurnal de cabluri;  

 listă de echipamente.  

 Tehnologia de realizare a sistemelor de acţionare electrică, în conformitate cu 
documentaţia tehnologică (operaţii tehnologice; materiale, SDV-uri, aparate de măsură şi 
control utilizate; norme SSM şi PSI specifice): 

 montarea elementelor componente ale SAE; 

 executarea conexiunilor electrice între elementele componente ale SAE; 

 verificarea funcţionării SAE: 

 utilizarea ohmmetrului pentru verificarea continuităţii circuitului electric; 

 măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric, tensiunea 
electrică, turaţia. 

 Procesul de producţie – concepte de bază: 

 factorii care condiţionează procesul de producţie; 

 procese de muncă, procese tehnologice, procese naturale; 

 caracteristicile proceselor de producţie; 

 clasificarea proceselor de producţie; 

 componentele proceselor de producţie; 

 tipuri de producţie; 

 metode de organizare a producţiei de bază; 

 programarea şi organizarea activităţii de producţie la nivelul unui agent economic; 

 evaluarea unui proces de producţie pe baza indicatorilor de productivitate a muncii, în 
vederea eficientizării activităţii de producţie. 
 

II. PROBA  PRACTICĂ  
 
Teme pentru Lucrări de laborator/Aplicații practice:   

 Măsurarea indirectă a rezistenţei electrice cu ajutorul ampermetrului şi voltmetrului. 

 Măsurarea directă a rezistenţei electrice cu ajutorul multimetrelor analogice şi digitale. 

 Măsurarea tensiunii electrice în curent continuu şi alternativ după o schemă prescrisă. 
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 Măsurarea indirectă a puterii electrice în curent continuu cu ajutorul ampermetrului şi 
voltmetrului. 

 Măsurarea directă a puterii electrice în curent continuu şi alternativ monofazat. 

 Măsurarea energiei electrice active în curent alternativ monofazat. 

 Utilizarea documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea componentelor pasive 
(rezistoare, condensatoare, componente electronice: diode, tranzistoare, punţi 
redresoare). 

 Lucrări practice de conectare a componentelor electrice pasive în circuite de curent 
continuu după o schemă elaborată. 

 Aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. 

 Întocmirea schemei electrice de montaj pentru realizarea unui SAE, pe baza schemei 
electrice date a acestuia şi a listei cu echipamente. 

 Realizarea unui sistem de acţionare cu motor de c.c. (circuit de forţă şi circuit de comandă), 
pe baza schemei electrice date a acestuia: de pornire directă, de pornire reversibilă, de 
reglare a vitezei, de frânare. 

 Realizarea unui sistem de acţionare cu motor asincron (circuit de forţă şi circuit de 
comandă), pe baza schemei electrice date a acestuia: de pornire directă, de pornire 
reversibilă, de reglare a vitezei, de frânare. 

 Identificarea subsistemelor unui sistem de producţie dat/descris/studiat la agentul 
economic partener. 

 Analiza generală a unui proces tehnologic şi reprezentarea graficului corespunzător (fluxul 
tehnologic principal, locurile în care produsul intră în flux, fluxurile secundare). 

 Planificare necesarului de resurse materiale/umane pentru un proces de producţie dat. 

 Modalităţi de avertizare a pericolelor la locul de muncă (semnale de avertizare). 

 Norme de protecţia mediului şi de gestionare a deşeurilor. 

 

FAZA JUDEȚEANĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ    
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Realizarea lucrărilor de tehnologie generală în electrotehnică. 

 Realizarea componentelor echipamentelor electrice. 

 Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu. 

 Măsurarea mărimilor electrice în curent alternativ.  

 Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de joasă tensiune.  

 Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice. 

 Utilizarea sistemelor de automatizare în procesele tehnologice. 

 Realizarea sistemelor de acționare electrică. 

 Planificarea producției. 
 
Conținuturi tematice: 

Toate temele de la faza naţională, cu excepția temelor: 

 Clasificarea proceselor de producţie. 

 Metode de organizare a producţiei de bază. 

 Programarea şi organizarea activităţii de producţie la nivelul unui agent economic. 

 Evaluarea unui proces de producţie pe baza indicatorilor de productivitate a muncii, în 
vederea eficientizării activităţii de producţie. 
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