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Echipamente Electrice 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4 
6 

E 
S – unitate 
de curs  de 
specialitate 

 

O - unitate 
de curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 150 30 15 30  50 25 

FR 150 16 2 12  100 20 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ În calitate de suport iniţial folosesc cunoştinţele căpătate la disciplinele: 
 Bazele teoretice ale electrotehnicii, 
 Fizică, 
 Matematică, 
 Mecanica teoretică. 

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

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
vituală, internet. 

Seminar Pentru desfăşurarea orelor de seminar, în sala de seminar este nevoie de calculator, tablă 
vituală, internet. 
Seminarele sunt realizate în modul următor:  
• pentru temele seminarelor sunt elaborate un șir de probleme care sunt înmânate în formă 
tipărită fiecărui student. Ca regulă, fiecare student are varianta sa; 
•  se face o recapitulare a materialului teoretic expus la prelegeri, se discută metodica 
soluționării problemei și a rezultatului așteptat; 
•  studenților li se propune o  competiție: cine primul rezolvă corect problema obține nota 
10, al doilea - 9 ș.a.m.d.; 
•  studenții care nu participă la competiție sau nu reușesc să rezolve varianta lor vor trimite 
profesorului via e-mail problema rezolvată cu explicații și concluzii. Problema este apreciată 

http://www.utm.md/
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cu notă.   

Laborator Lucrările de laborator se desfăşoară într-o sală special amenajată, dotată cu 8 standuri 
diferite pentru efectuarea lucrărilor de laborator. 
Studenţii vor lucra în grupuri mici de 2 – 3 persoane la un stand, montând schemele electrice 
prezentate în indicaţiile metodice. Vor ridica date, vor efectua calculele respective şi vor 
construi caracteristici.  
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse în indicaţiile metodice, care 
urmează a fi prezentate la următoarea întâlnire şi care vor fi susţinute în timpul orelor de 
consultaţie.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, 
materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor 
inginereşti. 

 CP1.1. Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale 
matematicii, fizicii și chimiei, adecvate domeniului ingineriei calităţii şi evaluării 
conformităţii. 

CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a 
codurilor de bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi 
dezvoltarea metodelor eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor. 

 CP3.1. Descrierea principiilor, metodelor şi instrumentelor 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 5. Proiectarea, producerea, utilizarea  şi menţinerea  mijloacelor de măsurare și  
echipamentelor de  încercare, inclusiv asigurarea legalităţii, uniformităţii şi trasabilităţii 
măsurărilor şi încercărilor 

 CP5.1. Descrierea adecvată a conceptelor și principiilor de bază ale tehnicilor şi 
echipamentelor de măsurare și încercare, specifice ingineriei şi managementului 
calităţii 

 CP5.5. Elaborarea procedurilor de măsurare, analiză şi îmbunătăţire a sistemelor de 
management  utilizând mijloace de măsurare şi echipamente de încercare 

Competenţe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrânse 
şi asistenţă calificată,  organizarea procesului de producere și exploatare  în condiții de 
securitate vitală, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională   

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 Familiarizarea studenților cu principiul de funcţionare, domeniul de utilizare şi modul 
corect de exploatare a echipamentelor electrice. 

Obiectivele specifice Cursul îşi propune ca obiective specifice să familiarizeze studenţii cu: 
 bazele teoretice ale aparatelor electrice de comutație, caracteristicile 

generale, principiile constructive şi funcţionale, metodele de dimensionare și 
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alegere; 
 fenomene ce se produc în procesul de comutație; 
 principalele procese fizice care au loc în exploatarea echipamentelor 

electrice– electrodinamice, electromagnetice, termice etc.; 
 elemente  de calcul a electromagneţilor, contactelor, dispozitivelor de 

stingere a arcului electric; 
 alegerea secțiunii conductoarelor. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor   

T1. Definiții  și clasificări ale echipamentelor electrice. Curenți și tensiuni 
nominale standardizate. Condiții tehnice. Comutația dinamică și statică.   

2 
 

2 
 

T2. Aparate de comutație. Părțile componente ale aparatului electric de 
comutație. Noțiunea de contact electric. Calculul rezistenței de contact. Modele 
utilizate. Procese care au loc la închiderea contactului electric. Vibraţia 
contactelor. Soluţii tehnice pentru diminuarea vibraţiilor contactelor. 

2 
 

T3. Deschiderea contactului electric. Condiţiile de apariţie a arcului electric. 
Acțiunea arcului asupra contactului. Scheme speciale pentru micșorarea 
eroziunii electrice a contactelor. 

2 
 

2 
T4. Materiale utilizate pentru contacte. Forme constructive ale contactelor 
electrice utilizate în relee, contactoare și întreruptoare. 

2 
 

T5. Principii generale de întocmire și citire a schemelor electrice ce conțin 
aparate de comutație. Simboluri grafice și alfa-numerice utilizate în schemele 
electrice. 

2 1 

T6. Arcul electric în aparatele de comutație  și  caracteristicile arcului electric de 
c.c. Stabilitatea arcului electric de curent continuu. Stingerea arcului de c.c.  

2 
2 

T7. Caracteristicile arcului electric de c.a. Stingerea arcului electric de c.a. 
Dispozitive şi camere de stingere a arcului electric. 

2 

T8. Electromagneţi. Forţe electromagnetice. Tipuri constructive de 
electromagneţi de c.c. şi c.a. Elemente de calcul a electromagneților: noțiunea 
de circuit magnetic, schema echivalentă. Parametrii schemei echivalente a 
circuitului magnetic. Forţa de atracţie a unui electromagnet. Expresiile  lui 
Maxwel pentru calculul forței de atracţie. Forţa de atracţie a unui electromagnet 
de c.c. și c.a.   

2 2 

T9.  Contactoare electromagnetice. Definiţii şi clasificări. Categorii de utilizare. 
Parametrii nominali. Exemple de utilizare.  

2 1 

T10. Comutaţia statică. Contactorul static de c.c. şi c.a. Contactorul hibrid. 2 1 

T11. Relee electromagnetice. Definiţii şi clasificări. Schema funcțională. Relee  de 
curent, tensiune și relee de timp 

2 1 

T12. Protecţia contra avariilor. Tipuri de protecție. Caracteristica de suprasarcină 
a echipamentului  și caracteristica aparatului de protecție. 

2 
 

1 T13. Mijloace tehnice pentru protecția la suprasarcină, scurtcircuit și căderii 
tensiunii.  Elemente sensibile la curent și tensiune. Lanțul informațional al 
releului de protecție și al declanșatorului. 

2 

T14. Relee de protecție   cu lamă bimetal. Releul de protecție cu termistore. 2 1 
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T15. Întrerupătoare automate. Construcția și principiul de funcționare.  
Caracteristicile tehnice ale întreruptoarelor automate. Alegerea întreruptorului  
automat pentru protecția motorului asincron cu rotor în scurtcircuit. 

2 2 

Total prelegeri: 30 16 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor   

LP1. Prezentarea ciclului de seminare, modului de lucru în auditoriu și individual 1 

 
1 

LP2. Contacte electrice: Calculul rezistenței de stricțiune a unui contact 
punctiform pentru diferite forțe de apăsare. 

2 

LP3. Contacte electrice: Calculul rezistenței de stricțiune și numărului zonelor de 
contact a unui contact de suprafață 

2 

LP4. Arcul electric: 1. Calculul caracteristicilor statice ale arcului electric pentru 
diferite lungimi. 2. Calculul regimului stabil și instabil al arcului de c.c. 

2 

LP5. Arcul electric: Calculul schemei pentru micșorarea eroziunii contactului. 2 

1 

LP6. Electromagneți: Elaborarea schemei echivalente a unui electromagnet și 
identificarea parametrilor acesteia. 

2 

LP7. Electromagneți: Calculul forței de atracție a electromagnetului și 
caracteristicii de tracțiune. 

2 

LP8. Aparate de protecție: Dimensionarea și alegerea releului de protecție cu 
lamă bimetal, a fuzibilului și întrerupătorului automat. 

2 

Total seminare: 15 2 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator   

LP1. Prezentarea ciclului de lucrări. Modul de efectuare a lucrărilor și prezentare 
a rapoartelor. Tehnica securității 

2 1 

LP2. Electromagneţi de acţionare ai echipamentelor electrice. 4 1 

LP3. Contacte electrice şi dispozitive de stingere a arcului electric. 4 1 

LP4. Electromagnetul de curent alternativ monofazat cu spiră în scurtcircuit. 4 2 

LP5. Studiul releelor de timp. 4 2 

LP6. Studiul releelor de curent. 4 2 

LP7. Arcul electric de curent continuu şi alternativ. 4 2 

LP8. Studiul releului de protecţie UBZ-302. 4 1 

Total lucrări de laborator: 30 12 
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Suplimentare 1. http://www.owen.ru/ 

2. http://www.mitsubishielectric.com/ 

3. www.siemens.com 

4. www.schneider-electric.com 

5. http://ab.rockwellautomation.com/ 

6. www.vipa.com 

7. www.electroimport.md 

8. www.tehelectro-sv.md 

9. http://www.lovatoelectric.com/ 

10. http://www.moeller.net/en/ 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

20% 20% - 60% 

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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  

 

http://www.siemens.com/
http://www.schneider-electric.com/
http://www.vipa.com/
http://www.electroimport.md/
http://www.tehelectro-sv.md/
http://www.lovatoelectric.com/

