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1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul Disciplinei: BAZELE ELECTROTEHNICII
Titular de disciplină: Dragoş NICULAE
Tipul: pregătire generală
Număr ore curs: 28
Număr ore aplicaţii: 14
Numărul de puncte de credit: 3
Semestrul: I
2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Obiective curs:
Studiul sistematic al fenomenelor electromagnetice în strânsă legătură cu
aplicaţiile tehnice, pentru a asigura o pregătire fundamentală necesară diferitelor
discipline de specialitate cu caracter electric.
Prezentarea unor metode de calcul necesare rezolvării problemelor ridicate de
aplicarea fenomenelor în practică.
Prezentarea elementelor de bază (mărimi, unităţi, legi) ale teoriei macroscopice a
electromagnetismului pentru înţelegerea aplicaţiilor tehnice ale acestei teorii.
Studiul relaţiilor fundamentale şi fenomenelor electrostatice, ale regimului
electrocinetic şi regimului staţionar al câmpului magnetic.
Prezentarea elementelor constitutive ale circuitelor electrice şi a problemelor
legate de formularea ecuaţiilor circuitelor electrice.
Caracterizarea regimului periodic sinusoidal şi prezentarea metodei de analiză în
complex.
Obiective seminar:
Aplicaţiile de seminar urmăresc aprofundarea cunoştinţelor predate la curs.
3. COMPETENŢE SPECIFICE
Conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului. Însuşirea legilor
fundamentale ale electrotehnicii şi a modului de aplicare al acestora. Calculul
circuitelor electrice în regim de curent continuu şi în regim permanent sinusoidal.
4. CONŢINUTUL TEMATIC (SYLABUS) ( 1 pagină )
a. Curs:
Capitolul
Cap. 1
Cap. 2

Conţinutul
Introducere, definiţii ale electrotehnicii, importanţa electricităţii
Concepte fizice de bază (atomi, protoni neutroni, număr
atomic, izotopi, conductori, izolatori)
Electrostatica (relaţii fundamentale, condensatoare electrice,
ecuaţiile câmpului, metode de determinare)

Nr. ore
1
1
4

Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7

Electrocinetica (relaţii fundamentale, rezistorul, circuite liniare
de curent continuu, circuite neliniare de curent continuu)
Magnetostatica (relaţii fundamentale ale câmpului magnetic,
circuite magnetice, bobine electrice)
Câmpul electromagnetic în regim variabil (principalele legi)
Circuite electrice în regim variabil (circuite cu parametri
concentraţi, elemente de circuit, regimul permanent sinusoidal,
reţele electrice trifazate)
Cuadripoli şi filtre electrice (relaţii fundamentale, parametrii
cuadripolilor, scheme echivalente, tipuri de filtre)

8
2
2
8
2
Total
28

b. Aplicaţii:
Seminar
Sem.1-3 Analiza circuitelor de curent continuu
Sem. 4-7 Analiza circuitelor de curent alternativ

6
8
Total 14

5. EVALUAREA
Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia (conform Regulamentului studiilor de
licenţă) :
Seminar 40% (2xTeste=20%, activitate=15%, prezenta=5%).
Prezenţă curs 10%.
Examen final 50%.
6. REPERE METODOLOGICE
1. Predarea cursului interactiv, la tabla;
2. Aplicaţii interactive la seminar.
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