
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MO DULULUI  
 

 

MD-2012, CHIŞINĂU, STR. 31 AUGUST 1989, 78, TEL: 022 23-75-10 | FAX: 022 23-41-87, www.utm.md 

 

TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Departamentul Electroenergetica 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 523.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă) 
IV (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

6; 
8 

E 
de specialitate  obligatorie 

7 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/

seminar 
Proiect 
de an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

210 (învăţământ cu frecvenţă) 60 15/30 35 35 35 

210 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 18 8/12 50 62 60 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Fizica, Matematica, Informatică, Bazele teoretice ale electrotehnicii şi  
Maşini electrice. 

Conform competenţelor Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la 
disciplinele studiate la etapele precedente, la soluţionarea 
problemelor ce ţin de producerea, transformarea, transportul, 
distribuţia şi utilizarea energiei electrice 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Cursul este plasat pe platforma de e-learning a UTM. Pentru prezentarea materialului 
teoretic în sală este nevoie de tablă, proiector, ecran şi materiale didactice specifice. 

Laborator/seminar La lucrările de laborator studenţii în conformitate cu indicaţiile metodice vor desfăşura 
lucrările de laborator, cu utilizarea standului universal, vor perfecta rapoartele 
conform cerinţelor. Este strict necesar ca darea de seamă să fie prezentată la timp. 
La lucrările practice studenţii vor rezolva probleme atât de sine stătător, cât şi în 
echipă. La soluţionarea unor probleme în echipă vor fi utilizate software specializate. 
Memoriul explicativ al proiectului de an se prezintă conducătorului cel puţin cu o 
săptămână înainte de susţinerea proiectului, pentru verificarea prealabilă. După 
aceasta proiectul este reîntors studentului pentru analiza şi corectarea observaţiilor, şi 
numai după aceasta proiectul se susţine oral în faţa Comisiei. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1. Capacitatea de a aplica cunoştinţele privind principiile de funcţionare ale sistemelor de 
producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi impactul lor asupra 
mediului ambiant 

C5. Capacitatea de a aplica creativ şi inovativ cunoştinţele de bază în modelarea, 
proiectarea şi exploatarea reţelelor electrice. 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
transversale 

CT1. Capacitatea de a îndeplini de sine stătător şi responsabil activităţile inginereşti 
specifice. 

CT2. Capacitatea de a activa în echipă şi de a coordona o echipă care realizează sarcini 
profesionale în condiţii impuse 

CT3. Capacitatea de a utiliza Tehnologia Informaţiei şi Comunicărilor (TIC) şi cel puţin o 
limbă de circulaţie internaţională pentru a se dezvolta continuu personal şi 
profesional 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Obiectivul disciplinei este de a permite studenţilor specialităţii aprofundarea cunoştinţelor 
de inginerie în domeniul transformării, transportului, distribuţiei şi consumului energiei 
electrice. În problematica transportului şi distribuţiei energiei electrice, sunt abordate 
probleme ce ţin de modelele matematice moderne şi modul de aplicare a acestora pentru 
previziunea sarcinii, calculul regimurilor de funcţionare ale reţelelor  de transport şi 
distribuţie, calculul mecanic al conductoarelor, analiza reglării tensiunii şi evaluării 
pierderilor de putere şi energie.  
Ca şi în orice curs se urmăresc trei obiective şi anume de a învăţa pe student să înțeleagă, să 
ştie şi să poată. 

Obiectivele 
specifice 

Înţelegerea locului reţelelor electrice de transport şi distribuţie în cadrul sistemului 
electroenergetic. 
Posibilitatea de dimensionare a elementelor componente. 
Dezvoltarea unor abilităţi de cercetare în domeniul instalaţiilor de transport şi distribuţie. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Introducere 
T1.Obiectivele disciplinei. Noţiuni şi definiţii. Cerinţele impuse instalaţiilor de 
transport şi distribuţie. Clasificarea reţelelor electrice. Scurt istoric al dezvoltării 
transportului şi distribuţiei energiei electrice în R. Moldova. 

 
2 

 

Caracteristica parametrii şi schemele echivalente ale elementelor reţelelor 
electrice 
T2. Parametrii pasivi ai liniilor electrice: rezistenţa, reactanţa, conductanţa, 
susceptanţa. Schemele echivalente ale liniilor electrice 

 
2 

 

T3. Parametrii activi ai liniilor electrice. Parametrii şi schemele echivalente ale 
transformatoarelor: transformatorul cu două înfăşurări, transformatorul cu trei 
înfăşurări. 

2  

T4. Parametrii şi schema echivalentă a autotransformatorului. Reprezentarea 
consumatorilor în schemele de calcul Curbele de sarcină. 

2  

Calculul electric al reţelelor electrice 
T5. Scopul calculului regimului permanent de funcţionare a reţelelor electrice. 
Calculul electric al unei linii care alimentează un singur consumator 

 
2 

 
2 

T6. Calculul electric al reţelelor inelare. Calculul electric al liniei alimentate de la 
două capete. 

2 1 

T7. Calculul electric al reţelelor de diferite tensiuni nominale. Cazuri particulare 
de calculul al reţelelor electrice. 

2 1 

T8. Matrice de incidenţă. Ecuaţiile de bază ale reţelelor electrice, utilizând 2 1 
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matricele de incidenţă. 

T9.Metoda tensiunilor nodale. Formele de scriere ale ecuaţiilor nodale 2  

T10. Metodele iterative de calcul: metoda Gauss-Seidel, metoda Newton-
Raphson 

2 1 

T11. Metoda de transfigurare a reţelelor electrice. Metoda de scindare a reţelelor 
electrice. 

2 1 

T12.Identificarea parametrilor elementelor SEE în baza tehnologiilor 
informaţionale moderne 

2  

Pierderile de putere şi energie şi reducerea lor 
T13. Calculul pierderilor de putere în liniile electrice. Calculul pierderilor de 
putere în transformatoare. Calculul pierderilor de energie, consideraţii generale. 

2 1 

T14. Calculul pierderilor de energie în reţelele electrice: de joasă tensiune, de 
medie tensiune, de înaltă tensiune. 

2 1 

T15. Măsurări de reducere a pierderilor de putere şi energie: compensarea 
puterii reactive, rădicarea  nivelului de tensiune în nodurile reţelelor electrice, 
optimizarea regimurilor de funcţionare ale transformatoarelor. 

2 1 

T16. Optimizarea circulaţiilor de puteri în reţelele buclate neomogene. 
Modalităţile de modificare a circulaţiilor de puteri în reţelele buclate neomogene 

2 1 

Bazele tehnico-economice ale proiectării reţelelor electrice 
T17. Bazele tehnico-economice ale proiectării reţelelor electrice: criteriile 
tehnico-economice de comparaţie a variantelor 

2 1 

T18. Dimensionarea liniilor electrice. Determinarea secţiunii economice a 
conductoarelor lini-ilor electrice, verificarea secţiunii conductoarelor 

2 1 

T19. Alegerea tensiunii nominale a instalaţiilor de transport şi distribuţie. 
Alegerea numărului şi puterii nominale a transformatoarelor.  Alegerea structurii 
reţelelor electrice. Siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de transport şi 
distribuţie. Indicatorii de siguranţă şi relaţii de calcul. 

2 1 

Calitatea energiei electrice şi asigurarea ei 
T20. Principalele cauze de înrăutăţire a calităţii energiei electrice. Indicatorii de 
calitate a energiei electrice. Influenţa calităţii   energiei electrice asupra 
receptoarelor şi reţelelor electrice. 

2  

T21. Probleme de reglare a tensiunii. Reglarea centralizată a tensiuni. Reglarea 
tensiunii prin modificarea parametrilor pasivi. Reglarea tensiunii prin modificarea 
circulaţiei de putere reactivă. 

2 1 

T22. Reglarea tensiunii prin introducerea unor tensiuni suplimentare. Alegerea 
plotului de funcţionare a transformatorului. Compararea metodelor şi mijloacelor 
de reglare a tensiunii. 

2  

Reglarea regimurilor de funcţionare ale sistemelor electroenergetice 
T23. Bilanţul puterilor active şi dependenţa acestuia de frecvenţă. Reglarea 
primară a frecvenţei. Reglarea secundară a frecvenţei. 

2 1 

T24.Bilanţul puterilor reactive şi dependenţa acestuia de tensiune. Efect de 
reglare a sarcinii. Consumatorii de putere reactivă. Sursele de putere reactivă. 

2 1 

T25.Reglarea frecvenței în sistemul electroenergetic 2  

Regimurile specifice ale rețelelor electrice 
T26. Considerații generale. Ecuațiile de stare ale regimului nesimetric. 
Calculul regimului nesimetric condiționat de o întrerupere monofazată 

2  

T27. Calculul regimului nesimetric condiționat de o întrerupere bifazată. 
Simetrizarea regimului nesimetric. Efectul de simetrizare a bateriei de 
condensatoare 

2  
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T28.  Aspecte legate de calculul și analiza regimului nesinusoidal.  2  

Calculul mecanic al conductoarelor active și de protecție  
T29. Considerații generale. Determinarea sarcinilor specifice. Determinarea 
săgeții conductorului și lungimii lui în deschidere. 

2 1 

T30.  Ecuația de stare a conductorului. Determinarea condițiilor inițiale de calcul. 
Temperatura critică. 

2  

Total prelegeri: 60 18 

Tematica seminarelor 

LP1.Determinarea parametrilor pasivi ai liniilor electrice de medie tensiune.  
Determinarea parametrilor  pasivi ai liniilor electrice de înaltă tensiune 

2 1 

LP2. Determinarea parametrilor transformatoarelor şi autotransformatoarelor 2 1 

LP3. Reprezentarea consumatorilor în schemele de calcul al reţelelor electrice. 
Calculul electric al unei linii care alimentează un singur consumator 

2 1 

LP4. Calculul electric al unei reţele inelare. 
Alcătuirea matricelor de incidenţă 

2 1 

LP5. Alcătuirea ecuaţiilor nodale. 
 Calculul electric al unei reţele utilizând metoda Newton-Raphson 

2 1 

LP6. Calculul electric al unei reţele electrice buclate utilizând metoda de 
transfigurare 

2 1 

LP7.  Determinarea parametrilor elementelor SEE în baza măsurărilor fazoriale 
sincronizate 

2 1 

LP8. Determinarea pierderilor de putere şi energie în elementele reţelelor 
electrice. 

2 1 

LP9. Determinarea sarcinilor optimale de încărcare ale transformatoarelor. 
Determinarea sarcinilor critice. 

2 1 

LP10.  Alegerea şi verificarea secţiunii conductoarelor 2  

LP11. Alegerea tensiunilor nominale ale instalaţiilor de transport şi distribuţie.  
Alegerea transformatoarelor şi autotransformatoarelor. Alegerea configuraţiei 
reţelei electrice. 

2 1 

LP12. Reglarea tensiunii prin modificarea parametrilor pasivi şi circulaţiilor de 
putere reactivă. 

2  

LP13. Reglarea tensiunii prin modificarea rapoartelor de transformare. 2 1 

LP14.  Calculul regimului nesimetric al unei porţiuni de reţea 2  

LP15  Calcul mecanic al conductorului. Amplasarea stâlpilor pe traseu 2 1 

Total seminare: 30 12 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studierea regimului permanent de funcţionare a unei reţele cu ajutor 
standului universal. 

4 4 

LL2. Calculul electric al unei linii alimentate de  la două capete 4 2 

LL3. Reglarea tensiunii în reţelele  electrice 4 2 
LL4. Elemente constructive ale liniilor electrice aeriene şi în cablu 3  

Total lucrări de laborator: 15 8 
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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 şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoştinţelor privind calculul şi analiza regimurilor ale 
instalaţiilor de transport şi distribuţie. 

 


