
Anexă la Nota M.E.N. nr. 1194/IFL/06.11.2018 
 

1 
 

   DOMENIUL:  ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAŢII 
CLASA a XI-a   

  

FAZA NAŢIONALĂ 

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

 Efectuarea de măsurări tehnice în electronică. 

 Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete. 

 Realizarea circuitelor logice combinaţionale cu circuite integrate digitale. 

 Realizarea echipamentelor electronice analogice şi digitale. 

 Evaluarea stării de funcţionare a circuitelor şi echipamentelor electronice. 
 
Conținuturi tematice: 

 Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor grafice din electrotehnică şi 
electronică (simboluri, scheme electrice, scheme de conexiuni, scheme de montaj, 
planuri de amplasament). 

 Materiale conductoare, magnetice şi electroizolante utilizate în lucrările electrice (tipuri, 
proprietăți, utilizări). 

 Elemente pasive de circuit (aspect fizic,  simbol, marcaj, rol funcțional, parametri, tipuri 
de conexiuni): rezistoare, bobine, condensatoare. 

 Procesul de măsurare şi componentele sale: mărimi fizice şi unităţi de măsură, 
mijloace de măsurare, metode de măsurare, erori de măsurare, simboluri si caracteristici 
metrologice ale mijloacelor de măsurare. 

    Legile de bază ale electrocineticii: legea lui Ohm, legea lui Joule, teoremele lui 
Kirchhoff. 

    Mijloace de măsurare pentru mărimile electrice (tipuri constructive, marcare, principiu 
de funcționare, schema bloc generală, scheme de montaj în circuite de măsurare): 
aparate pentru măsurarea intensității curentului electric,  aparate pentru măsurarea 
tensiunii electrice,  aparate pentru măsurarea rezistenței electrice,  aparate pentru 
măsurarea puterii electrice,  aparate pentru măsurarea energiei electric. 

    Extinderea domeniului de măsurare al aparatelor de măsură analogice (șuntul, 
rezistența adițională). 

 Materiale semiconductoare: proprietăţi, tipuri (cu conductivitate intrinsecă, cu 
conductivitate extrinsecă), joncţiunea pn (comportare la polarizare directă şi comportare 
la polarizare inversă, comportare în regim dinamic). 

 Componente electronice analogice discrete (simboluri, parametri, conexiuni, 
polarizare, funcţionare, utilizări, defecte): diode (redresoare, detectoare, stabilizatoare, 
varicap), tranzistoare (bipolare, cu efect de câmp), dispozitive optoelectronice 
(fotorezistorul, fotodioda, fototranzistorul, dioda electroluminiscentă, optocuplorul). 

 Circuite electronice simple, realizate cu componente electronice analogice 
discrete (schema bloc, schema electronică, funcţionare, parametri):  redresoare 
(monoalternanţă şi bialternanţă),  stabilizatoare (parametrice,  cu transistor), surse de 
alimentare (transformator, redresor, stabilizator, filtru), amplificatoare (cu 1/2  
tranzistoare). 

 Bazele algebrei logice: proprietăţile algebrei logice, funcţii logice, metode de minimizare 
a funcțiilor logice (metoda algebrică, diagramele Veitch-Karnaugh). 

 Porţi logice (ŞI, SAU, NU, ŞI-NU, SAU-NU, SAU-EXCLUSIV):  simbol, tabel de adevăr, 
parametrii,  familii de circuite digitale TTL, CMOS (descriere, domenii de utilizare). 
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 Circuite logice combinaţionale (tabel de adevăr, parametrii, funcţionare, sinteză, 
utilizări):  decodificatoare,   codificatoare,  demultiplexoare,  multiplexoare. 

 Amplificatoare: parametri, clasificare, etaje de amplificare, cuplarea etajelor de 
amplificare, reacţia în amplificatoare (tipuri de reacţie, influenţa reacţiei asupra 
parametrilor amplificatoarelor). 

 Amplificatoare operaţionale: simbol, parametrii specifici / date de catalog, 
amplificatorul inversor (multiplicator, divizor, sumator, repetor, integrator, derivator), 
amplificatorul neinversor (multiplicator, sumator), amplificatorul operațional diferențial. 

 Stabilizatoare de tensiune: parametrii specifici, date de catalog, clasificare, tehnici de 
reglare, stabilizatoare electronice cu reacție (cu amplificator de eroare, integrate). 

 Oscilatoare LC, RC, cu cristale de cuarţ:  scheme de principiu,  principii de funcționare. 

 Circuite de formare a impulsurilor: circuite de limitare, integrare, derivare, circuite 
basculante: astabile, monostabile, bistabile (scheme electrice de principiu, principii de 
funcţionare, diagrame de semnal). 

 Relee electronice:  relee electronice de tensiune, timp, temperatură (scheme electrice 
de principiu,  principii de funcţionare). 

 Circuite basculante: tipuri (RS, RS - Master Slave, JK, JK – Master Slave, T, D), 
scheme de principiu, tabele de adevăr, date de catalog, utilizări; 

 Numărătoare: asincrone, sincrone (caracteristici, scheme de principiu, tabele de adevăr, 
diagrame de semnale, date de catalog, utilizări). 

 Registre de deplasare: tipuri (de stocare, de deplasare, combinate, universale), scheme 
de principiu, date de catalog, utilizări. 

 Memorii: tipuri (RAM, ROM, PROM), caracteristici, date de catalog, utilizări în domeniu. 

 Aparate de măsură digitale: principiul de funcţionare, schema bloc generală, tipuri 
(ampermetrul, voltmetrul, impedanţmetrul, capacimetrul, inductanţmetrul, frecvenţmetrul, 
multimetrul). 

 Generatoare de semnal: caracteristici tehnice, tipuri de generatoare (sinusoidale, 
dreptunghiulare, de tensiuni liniar variabile, de Impulsuri scurte), principiul de funcționare, 
schema bloc generală, funcții, panoul frontal, reglaje inițiale. 

 Osciloscopul: tipuri (analogice, digitale), proprietăți, principiul de funcționare, funcții, 
panoul frontal, sonde de măsură, reglajele inițiale, măsurarea mărimilor electrice și a 
parametrilor circuitelor cu ajutorul osciloscopului (amplitudine, defazaj, frecvență, factor 
de umplere). 
 

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

 Măsurarea indirectă a rezistenței electrice cu ajutorul ampermetrului şi voltmetrului. 

 Măsurarea tensiunii electrice în curent continuu şi alternativ după o schemă prescrisă. 

 Măsurarea indirectă a puterii electrice în curent continuu cu ajutorul ampermetrului şi 
voltmetrului. 

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

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

 Identificarea defectelor şi remedierea lor în circuite electronice simple, realizate cu 
componente electronice analogice discrete: redresoare (monoalternanţă şi bialternanţă),  
stabilizatoare (parametrice,  cu transistor), surse de alimentare (transformator, redresor, 
stabilizator, filtru), amplificatoare (cu unul sau două  tranzistoare). 
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 Identificarea defectelor şi remedierea lor în circuite logice combinaţionale 
(decodificatoare,   codificatoare,  demultiplexoare,  multiplexoare). 

 Realizarea amplificatoarelor de semnal mic și de putere. 

 Verificarea funcționalității amplificatoarelor de semnal mic și de putere cu ajutorul 
aparatelor de măsură și control. 

 Depistarea și remedierea defectelor constatate la amplificatoarele de semnal mic și de 
putere. 

 Realizarea circuitelor realizate cu amplificatoare operaționale: amplificator inversor, 
amplificator neinversor, multiplicator, divizor, repetor, sumator, integrator, derivator. 

 Verificarea funcționalității circuitelor realizate cu AO cu ajutorul aparatelor de măsură și 
control, depistarea și remedierea defectelor constatate în circuitele realizate cu AO. 

 Realizarea stabilizatoarelor de tensiune: cu reacție, cu amplificator de eroare, cu circuite 
integrate specializate. 

 Verificarea funcționalității circuitelor de stabilizare cu ajutorul aparatelor de măsură și 
control, depistarea și remedierea defectelor constatate. 

 Realizarea oscilatoarelor: LC, RC, cu cuarț. 

 Realizarea circuitelor de formare a impulsurilor: circuite de limitare, circuite de integrare, 
circuite de derivare, circuite basculante (astabile, monostabile, bistabile). 

 Verificarea funcționalității circuitelor de formare a impulsurilor cu ajutorul aparatelor de 
măsură și control, depistarea și remedierea defectelor constatate. 

 Realizarea releelor electronice: de tensiune, de timp, de temperatură.  

 Verificarea funcționalității releelor electronice cu ajutorul aparatelor de măsură și control, 
depistarea și remedierea defectelor constatate. 

 Realizarea circuitelor basculante, verificarea funcționalității lor. 

 Realizarea circuitelor cu numărare, verificarea funcționalității circuitelor de numărare. 

 Realizarea circuitelor cu registre de deplasare, verificarea funcționalității circuitelor. 

 Realizarea circuitelor cu memorii, verificarea funcționalității circuitelor. 

 Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de măsură digitale, în conformitate cu cartea 
tehnică şi normele de securitate a muncii, măsurarea mărimilor electrice și a parametrilor 
circuitelor cu ajutorul aparatelor de măsură digitale. 

 Utilizarea generatoarelor de semnal în evaluarea stării de funcţionare a echipamentelor. 

 Vizualizarea semnalelor electrice și a parametrilor circuitelor cu ajutorul osciloscopului în 
vederea evaluării stării de funcţionare a echipamentelor. 

 Măsurarea mărimilor electrice și a parametrilor circuitelor cu ajutorul osciloscopului 
(amplitudine, defazaj, frecvență, factor de umplere). 

 Realizarea circuitelor electronice cu componente analogice discrete. 

 Realizarea circuitelor logice combinaţionale cu circuite integrate digitale. 
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FAZA JUDEȚEANĂ 

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

 Efectuarea de măsurări tehnice în electronică. 

 Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete. 

 Realizarea circuitelor logice combinaţionale cu circuite integrate digitale. 

 Realizarea echipamentelor electronice analogice şi digitale. 

 Evaluarea stării de funcţionare a circuitelor şi echipamentelor electronice. 
 
Conținuturi tematice: 

Toate temele de la faza națională, cu excepția temelor: 
- Relee electronice: relee electronice de tensiune, timp, temperatură ( scheme electrice 

de principiu,  principii de funcționare). 
- Memorii: tipuri (RAM, ROM, PROM), caracteristici, date de catalog, utilizări în domeniu. 
- Oscilatoare LC, RC, cu cristale de cuarț:  scheme de principiu,  principii de funcționare. 
- Circuite de formare a impulsurilor: circuite de limitare, integrare, derivare, circuite 

basculante: astabile, monostabile, bistabile (scheme electrice de principiu, principii de 
funcţionare, diagrame de semnal). 
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