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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

15 iulie 2015 
Probă scris ă 

 
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI 

Maiştri instructori 
 

Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

1. În figura alăturată se prezintă un sistem de reglare automată.    
                                                                                        14 puncte                           
a. Precizaţi mărimea reglată. 
b. Identificaţi părţile componente notate cu 1, 2, 3, 4. 
c. Explicaţi funcţionarea sistemului de reglare automată.  

 

 

 

 

 
 
2. În figura de mai jos este reprezentată o schemă electrică de măsurare a rezistenţei Rx. 
                                      16 puncte  

a. Denumiţi metoda de măsurare şi precizaţi din ce categorie de metode de măsurare face 
parte.         

b. Precizati denumirea elementelor din schemă notate 
cu 1, E, K şi Rv.   

c. Explicaţi rolul elementelor notate cu E şi 1 în funcţionarea 
schemei.    

d. Descrieţi etapele măsurării rezistenţei Rx.  
       . 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Se consideră redresorul din figură, care  are rezistenţa de 
sarcină R= 1kΩ şi foloseşte diode semiconductoare, a căror 
rezistenţă directă este rD = 50Ω. Alimentarea se face de la 
reţeaua de curent alternativ de 220V / 50Hz.   

a. Identificaţi tipul redresorului. 
b. Reprezentaţi, pe foaia de concurs, formele de undă ale mărimilor notate cu u2 şi u0. 
c. Precizaţi valoarea maximă a tensiunii inverse  pe diodă. 
d. Specificaţi valoarea randamentului maxim al acestui redresor.                          16 puncte  
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2. Se consideră circuitul logic din figură.                                                  

a. Reprezentați tabelul de adevăr care exprimă funcţia 
logică F. 
b. Scrieți expresia logică a funcţiei F. 
c. Precizați modul în care va fi afectată funcţionarea 
circuitului dacă apar următoarele defecte: 

1. Ieşirea porţii P1 este permanent în stare logică 0. 
2. Ieşirea porţii P2 este permanent în stare logică 1. 
3. Ieşirea porţii P2 este permanent în stare logică 0.     14 puncte  

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Prezentaţi metoda proiectului după următorul plan de idei: 

a. descrierea metodei proiectului; 
b. enumerarea a  patru capacităţi care se pot evalua în timpul realizării proiectului; 
c. prezentarea unei caracteristici a relaţiei profesor-elev în contextul activităţii didactice specifice 
acestei metode; 
d. precizarea a două avantaje ale utilizării metodei proiectului; 
e. argumentarea unui punct de vedere personal referitor la utilizarea Tehnologiei informaţiei şi 
comunicării în abordarea metodei proiectului.      13 puncte  
 

 
2. Alegeţi un capitol/conţinut corespunzător unuia dintre modulele de pregătire profesională, la 
disciplina la care susţineţi concursul. Proiectaţi doi itemi cu alegere multiplă şi un item de tip 
rezolvare de probleme. 
Menţionaţi şi următoarele elemente: modulul, capitolul/conţinutul ales. 
Notă: se puncteaz ă corectitudinea proiect ării itemilor, elaborarea detaliat ă a răspunsului 
aşteptat şi corectitudinea ştiin ţific ă a informa ţiei de specialitate.   17 puncte  
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