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MAŞINI ELECTRICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi inginerie electrică 

Departamentul Inginerie electrică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0713.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă 
învăţământ cu frecvenţă redusă 

IV 
V 

E 
unitate de curs 
de specialitate 

unitate de curs 
obligatorie 

6 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învăţământ 

Din care 

Ore în auditoriu Lucrul individual 

Curs 
Lecţii 

practice 
Lucrări de 
laborator 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

180 (învăţământ cu frecvenţă) 
 

60 15 15 70 20 

180 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 12 6 6 100 56 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ matematica superioară, fizica, mecanica şi bazele teoretice ale 
electrotehnicii, grafica inginerească, materiale electrotehnice. 

Conform competenţelor Cunoaşterea satisfăcătoare a cursurilor enumerate mai sus. 
 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea şi explicarea materialului teoretic în sala de curs trebuie să fie echipată cu 
proiector şi calculator, modele de maşini electrice, elemente constructive ale acestora.  

Lucrări de 
laborator 

Pentru desfăşurarea lucrărilor de laborator sunt necesare instalaţii de laborator, aparate de 
măsură, inclusiv aparate interfaţate calculatorului, calculatoare. Efectuarea lucrării de laborator 
este anticipată de verificarea cunoştințelor teoretice (admitere), montarea şi verificarea schemei 
de încercări.  Studenţii vor efectua lucrări de laborator şi perfecta referate în conformitate cu 
indicaţiile metodice. Termenul de prezentare a referatului la lucrarea de laborator – două 
săptămâni după efectuarea acesteia. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Aplicarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, 
materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor 
inginereşti. 

CP1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale disciplinei, adecvate 
domeniului ingineresc. 
CP1.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor prezentate la disciplinele din domeniu şi 
de specialitate, utilizând cunoştinţele  fundamentale. 
CP1.3 Aplicarea regulilor şi metodelor ştiinţifice generale pentru rezolvarea  
problemelor specifice domeniului de activitate. 
CP1.5. Elaborarea procedurilor de încercări, precum şi a principiilor de gestionare a 
echipamentelor de încercări. 

  CP2. Aplicarea  cunoştinţelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a 
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codurilor de bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi 
dezvoltarea metodelor eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor. 

CP3.5. Elaborarea proceselor de proiectare, fabricare, deservire tehnică , verificare şi 
etalonare a  mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare 

CP 3. Proiectarea, producerea, utilizarea  şi menţinerea  mijloacelor de măsurare şi  
echipamentelor de  încercare, inclusiv asigurarea legalităţii, uniformităţii şi trasabilităţii 
măsurărilor şi încercărilor. 

CP5.1. Descrierea adecvată a conceptelor şi principiilor de bază ale echipamentelor 
electromecanice utilizate în instalaţiile de încercare, specifice ingineriei şi 
managementului calităţii. 
CP5.2. Identificarea şi explicarea  metodelor de măsurare şi încercare, precum şi 
modului de exploatare a a mijloacelor de măsurare şi  echipamentelor de  încercare în 
baza tehnologiilor informaţionale. 
CP5.3. Efectuarea procedurilor de încercare, prelucrarea rezultatelor şi perfectarea 
raportului de încercări. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrânse şi 
asistenţă calificată,  organizarea procesului de producere şi exploatare  în condiţii de securitate 
vitală, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională. 
CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi cu distribuirea de 
sarcini între membri pe nivele subordonate. 
CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare 
continuă folosind surse de documentare tipărite,software specializat şi resurse electronice în 
limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obiectul cursului este maşina electrică, ca element de bază al acţionărilor 
electrice/instalaţiilor de încercări. Se v-or studia principalele fenomene fizice, 
noţiunile, legile şi teoriile fundamentale, precum şi metodele de cercetare. Astfel 
încât studentul să îşi formeze concepţia ştiinţifică despre maşina electrică, necesitatea 
şi locul acesteia în activitatea industrială. 

Obiectivele specifice 1. Să însuşească procedeele şi metodele de rezolvare a problemelor aplicative. 

2. Să consolideze abilitatea de a citi scheme electrice şi de a le monta. 

3. Să-şi formeze deprinderi de efectuare a încercărilor maşinilor electrice, precum şi 
să argumenteze necesitatea acestora. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Locul electromecanicii în economia naţională. Legile  electrotehnicii  şi  
electromecanicii. Rolul  maşinilor  electrice  în acţionările electrice. Sistemele de 
unităţi relative. 

2 

3 T2. Tipuri de transformatoare. Ecuaţiile pentru FM şi TEM. Transformatorul 
monofazat, raportarea înfăşurărilor. Schema echivalentă. 

2 

T3. Regim ideal de mers în gol al transformatorului. Curentul de magnetizare. 
Mersul în gol al transformatorului real. Pierderile în fier. Schema echivalentă şi 
diagrama fazorială la mers în gol. Încercarea în gol. 

2 
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T4. Scurtcircuitul şi încercarea în scurtcircuit. Tensiunea de scurtcircuit. Parametri 
transformatorului scurtcircuitat. Schema echivalentă şi diagrama fazorială, 
încercarea în scurt circuit. Pierderile în regim de scurtcircuit 

2 

T5. Conexiunea înfăşurărilor. Semnificarea clemelor. Grupe  de  conexiune  ale 
transformatoarelor mono şi trifazate. Sisteme magnetice de transformatoare. 

2 

T6. Tipuri de înfăşurări de transformatoare. Transpoziţia. Diagrama  fazorială  şi  
energetică  a  transformatorului.   Variaţia tensiunii secundare. Caracteristica 
externă. Randamentul transformatorului. 

2 

T7. Condiţiile de conectare în paralel. Procesele din transformator la 
încălcarea condiţiilor de funcţionare în paralel.. Reglarea tensiunii la modificarea 
numărului de spire. Sistemele CFE şi CSS. Reglarea prin modificarea fluxului 
principal. 

2 

T8. Înfăşurări statorice şi rotorice ale mașinilor de curent alternativ. Forţele 
magnetizante ale înfăşurărilor statorice. Producerea cîmpului magnetic învîrtitor 
bifazat şi trifazat. 

2 

3 

T9. Scheme de înfăşurări statorice. Diagrama şi steaua crestăturilor. Ipotezele 
adoptate la studierea câmpului magnetic. Factorul de saturaţie şi Karter. Câmp 
magnetic învârtitor.  Tensiunile electromotoare induse în înfăşurările maşinilor de 
curent alternativ. 

2 

T10 Destinaţia şi rolul  maşinii asincrone în acţionările electrice. Elemente 
constructive ale maşinii asincrone. Regimuri de funcţionare ale maşinii asincrone 
(motor,  generator,  frână). Dispozitive electromecanice realizate în baza maşinii 
asincrone. 

2 

T11. Teoria funcţionării maşinii asincrone cu rotorul nemişcat. Variaţia TEM şi a 

curentului rotoric. Schemele echivalente în T şi   fără şi la considerarea 
pierderilor. Parametri maşinii asincrone. 

2 

T12. Diagrama  energetică.  Deducerea  formulei  cuplului.  Analiza  caracteristicii 
mecanice. Cuplul de pornire, maxim şi norminal. 

2 

T13 Pornirea motorului cu rotorul în scurtcircuit. Pornirea motorului asincron cu  
rotorul bobinat. Motorul cu colivie dublă şi bare înalte. Reglarea vitezei unghiulare a 
motorului asincron. Metode artificiale de reglare a vitezei utilizate în acţionările 
electrice. 

2 

T14 Cuplu histerezis şi cuplu provocat de curenţi turbionari. Cupluri sincrone şi  
asincrone , metode de lichidare a acestora 

2 

T15 Caracteristicile de funcţionare. Procedeele de îmbunătăţire a factorului de 
putere şi randamentului.    Motoare asincrone monofazate 

2 

T16. Construcţii moderne de generatoare electrice. Principiul de funcţionare al 
maşinii sincrone. 

2 

4 

T17. Sisteme de excitaţie în maşinile sincrone. Sistema electromagnetică, 
autoexcitaţie şi cu magneţi permanenţi. 

2 

T18. Procese în maşinile sincrone la mers în gol. Procedeele de îmbunătăţire a 
formei curbei câmpului magnetic produs de înfăşurarea de excitaţie 

2 

T19. Procese în maşini sincrone la funcţionarea în sarcină. Reacţia indusului în 
generatorul sincron. 

2 

T20. Ecuaţiile de echilibru a tensiunilor şi teoria diagramelor fazoriale. 
Caracteristicile generatorului sincron în regim autonom 

2 
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T21. Funcţionarea generatorului sincron în sistemul energetic. Conectarea în paralel 
cu rețeaua a generatorului sincron. 

2 

T22. Particularităţile constructive    ale    motoarelor    sincrone    cu    excitaţie 
electromagnetică. Motoare  sincrone de  construcţii  speciale. Caracteristicile  de 
funcţionare ale motoarelor sincrone. 

2 

T23. Pierderile în maşinile de curent alternativ 2 

T24. Maşina de curent continuu, clasificarea și elemente constructive. Principiul de 
funcționare. 

2 

2 

T25. Regimuri de funcţionare a maşinilor de curent continuu. Tensiunea 
electromotoare indusă în înfăşurarea rotorică și cuplu electromagnetic. 

2 

T26. Înfăşurările indusului mașinilor de curent continuu. Înfășurări ondulate și în 
bucle. 

2 

T27. Câmpul magnetic al maşinii de curent continuu. Reacţia indusului. 2 

T28. Comutaţia curentului în maşinile de curent continuu. Metode de îmbunătăţire 
a comutaţiei. Poli auxiliari. 

2 

T29. Generatoare de curent continuu. Sisteme de excitaţie. Ecuaţiile de bază a 
MCC. Caracteristicile generatoarelor. 

2 

T30. Motoare de curent continuu. Procedee de reglare a vitezei unghiulare. 
Caracteristicile de viteză şi mecanice. 

2 

Total lecţii teoretice: 60 12 

Tematica lucrărilor de laborator 

1. LL1. Cercetarea transformatorului monofazat. 3 
2 

2. LL2. Funcționarea în paralel a transformatoarelor trifazate 3 

3. LL3. Cercetarea motorului asincron trifazat 3 2 

4. LL4. Cercetarea generatorului sincron trifazat 3 2 

5. LL5. Cercetarea motorului de curent continuu 3  

Total lucrări de laborator: 15 6 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lecţii practice şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente, lecţii practice şi lucrări de laborator; 
Executarea lucrărilor de laborator şi susţinerea rapoartelor redactate în urma executării; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a gândirii inginereşti, a cunoaşterii materiei predate, a capacităţii 
de analiză şi sinteză a acesteia, a aplicării cunoştinţelor acumulate la rezolvarea problemelor aplicative. 
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