
PROGRAMA ANALITICĂ 
a disciplinei: Bazele Electrotehnicii 

 
1. Titularul disciplinei: conf. dr .ing Iustina Zaharia 
2. Tipul disciplinei: DI 112 
3. Structura disciplinei: 
 

Numărul de ore pe 
săptămână Numărul de ore pe semestru Semestrul 

C S L P 

Forma de 
evaluare 

finală C S L P Total 
II 4 1 1 - E 56 14 14 - 84 

 
4. Obiectivele cursului:  
Scopul acestei discipline este de a-i introduce pe studenşi în problematica diverselor tipuri de 
circuite electrice, asigurâng astfel fundamentul necesar aprofundării disciplinelor de profil 
electronic şi de telecomunicaţii. De asemenea studenţii vor învăţa principalele metode 
moderne de analiză a circuitelor electrice în diferite regimuri de funcţionare şi aplicaţiile 
acestora. Se doreşte dobândirea de către studenţi a deprinderilor practice necesare realizării 
unor circuite electrice, măsurarea mărimilor electrice fundamentale şi prelucrarea 
computerizatã a datelor experimentale cât şi acomodarea cu termini specifici ingineriei 
electronice. 
 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi planul de învăţământ:  
Este una din disciplinele fundamentale ale planului de învatamânt a căror cunoştinţe stau la 
baza majorităţii disciplinelor de specialitate din anii următori.  
Obiectivele disciplinei se înscriu în priorităţile şi indicatorii prevăzuţi în planul de 
învăţământ.  
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
Studenţii vor avea abilităţile necesare studiului ciruitelor electrice şi analizei acestora prin 
metode adaptate structurii circuitului în diferite regimuri de funcţionare, vor cunoaşte cele 
mai importante teoreme şi fenomene din domeniul circuitelor electrice . 
Studenţii vor căpăta abilităţi de măsură a principalelor mărimi electrice, de utilizare a 
aparatelor de măsură: voltmetre, ampermetre, multimetre, wattmetre, a surselor de tensiune 
în c.c. şi c.a., a osciloscoapelor, a generatoarelor de semnal. 
De asemenea vor fi capabili să utilizeze următoarele softuri : EWB si MATLAB(licenta 
evaluativa) pentru analiza ciruitelor si prelucrarea datelor experimentale.   
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  

Prelegeri predate liber cu suport de curs  
Laboratoare experimentale 70% si simulare pe calculator 30%  
Seminarii interactive cu suport de seminar . 

8. Sistemul de evaluare:  
(La fiecare formă de evaluare se precizează tipul: tradiţional, cu 
calculatorul, mixt.) 

Evaluarea continuă: 
Activitatea la seminar / laborator / proiect / practică 

Ponderea în nota finală: _20__% 
Testele pe parcurs  

Ponderea în nota finală: 20 ___% 
 



Lucrări de specialitate  (teme de casa) 
Ponderea în nota finală: _10__% 

Evaluarea finală: (Se precizează: examen sau colocviu.) Examen 
Ponderea în nota finală: 50___% 

Proba(ele): teza scrisa (T) 
 
9. Conţinutul disciplinei: 
 a) Curs 
I. Introducere           2 ore 
Elemente de circuit, semnale, grafuri . 
II. Circuite liniare de c.c.        20 ore 
Teoremele circuiteor. Metode de analiza. Aspecte energetice, Dipoli. Cuadripoli. Aplicatii 
III. Circuite liniare în rps         22 ore 
Semnale alternative sinusoidale, reprezentari, marimi caracteristice. Parmetrii circuitelor in 
rps. Metode de analiza. Circuite speciale, ecuatii, diagrame fazoriale. Cracteristici de 
frecventa. Rezonanta. Regim periodic nesinusoidal. Circuite trifazate. Circuite cu parametrii 
distribuiti. 
IV. Circuite liniare în regim tranzitoriu       10 ore 
Teoremele comutarii. Analiza prin metoda directa. Transformata Laplace si transformata 
Fourier. Raspunsul circuitelor relaxate la semnale treapta unitate si impuls unitar.  
 Total 54 ore 
 
 b) Aplicaţii 
4. _Seminar          14 ore 
 

1. Gruparea rezistoarelor, divizor de tensiune si curent, teoremele lui Kirchhoff 
2. Analiza circuitelor folosind metoda TTN si TCB 
3. Analiza circuitelor folosind metoda Thevenin si Norton 
4. Analiza circuitelor in rps fara cuplaje magnetice 
5. Analiza circuitelor in rps cu cuplaje magnetice 
6. Analiza circuitelor in regim tranzitoriu prin metoda directa 
7. Analiza circuitelor in regim tranzitoriu folosind transformata Laplace 

5. Laborator          14 ore 
1. Verificarea experimentala a teoremelor lui Kirchhoff, a teoremei Thevenin si a 

teoremei suparpunerii efectelor 
2. Studiul dipolului liniar pasiv in c.c 
3. Studiul cuadripolului liniar pasiv in c.c. 
4. Studiul experimental al fenomenului de rezonanta in circuite RLC 
5. Determinarea parametrilor circuitelor de c.a cu si fara cuplaje magnetice 
6. Circuite de ordin 1 in regim tranzitoriu: RL si RC 
7. Circuite de ordin 2 in regim tranzitoriu RLC 

 Total  28 ore 
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