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Calitate și fiabilitate 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Departamentul Inginerie Electrică 

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) 

V 
 

V 
E 

S – unitate 
de curs de 

specializare 
 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriu  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 90 30 15 - - 45 - 

FR 90 10 6 - - 44 30 

 
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 tablă și cretă, 
calculator, tablă virtuală, internet. 

Laborator/seminar Pentru desfăşurarea orelor de seminar, în sala de seminar este nevoie de calculator.  
Fiecare student are varianta sa pentru rezolvarea problemelor. Rezultatele obținute sunt 
apreciate cu note. 
Studenții care rezolvă primii problemele au note mai mari față de ceilalți. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

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  

http://www.utm.md/
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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. 
CP5.2. Identificarea şi explicarea  metodelor de măsurare şi încercare, precum și 
modului de exploatare a mijloacelor de măsurare și  echipamentelor de  încercare în 
baza tehnologiilor informaţionale 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Orientarea studentului spre determinarea indicilor fiabilităţii maşinilor electrice la 
etapa de proiectare, fabricare şi exploatare a lor cu alegerea variantelor optimale. 

Obiectivele specifice  Cunoașterea noţiunilor și definițiilor de bază a teoriei fiabilităţii 

 Determinarea indicilor cantitativi ai fiabilităţii ME 

 Calculul fiabilității diferitor structuri de sisteme electromecanice 

 Analiza uzării şi fiabilității sistemelor electromecanice 

 Aprecierea fiabilităţii ME 

 Aplicarea metodelor teoretice de determinare a legilor de repartiţie a refuzurilor 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Problema fiabilităţii şi rolul ei în tehnică. Statistica refuzurilor de funcţionare şi 

analiza defectărilor M.E. Asigurarea şi ridicarea fiabilităţii M.E. Standardizarea în 

domeniul fiabilităţii. 

6 

1 

T2. Noţiuni de bază a teoriei fiabilităţii. Terminologie. Noţiune de refuz şi tipurile lui. 2 

2 

T3. Indicii cantitativi ai fiabilităţii. Perioadele de funcţionare a M.E. 4 

T4. Fiabilitatea structurală a sistemelor electromecanice. Noţiuni generale. Sisteme cu 

conectarea în serie a elementelor. Sisteme cu conectarea în paralel a elementelor. 

Sisteme cu conectarea mixtă a elementelor. Analiza sistemelor complexe. 

4 

T5. Uzarea şi fiabilitatea M.E. Legile de bază a repartizării refuzurilor. Fiabilitatea 

izolaţiei înfăşurărilor M.E. Fiabilitatea ansamblului cu rulmenţi. Fiabilitatea 

ansamblului colector-perie. 

6 

2 

T6. Aprecierea fiabilităţii M.E. Tipurile încercărilor de control a fiabilităţii. Planul 

încercărilor. Consecutivitatea analizei fiabilităţii după rezultatele încercărilor. 

4 

1 
T7. Metodele teoretice de determinare a legii de repartizare a refuzurilor. Metoda 

analitică (criteriul Pirson). Metoda grafică (criteriul Colmogorov). 

4 

Total prelegeri: 30 10 
 

 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 
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învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice 

LP1. Determinarea indicilor fiabilităţii. 2  

LP2. Calculul fiabilităţii sistemului cu conectarea elementelor în serie. 2  

LP3. Calculul fiabilităţii sistemului cu conectarea elementelor în paralel. 2  

LP4. Calculul fiabilităţii sistemului cu conectarea elementelor în mixt. 2  

LP5. Calculul fiabilităţii ansamblului cu rulmenţi. 2 
2 

LP6. Calculul fiabilităţii înfăşurărilor moi. 2 

LP7. Uzarea şi fiabilitate M.E. Determinarea indicilor fiabilităţii pentru fiecare 

perioadă de funcţionare a M.E. 
3  

Total lucrări de laborator/seminare: 15 2 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. М. Ф. Котеленец, И. Л. Кузнецов Испытание и надежность ЭМ. Москва. Высшая 
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http://elearning.utm.md/moodle/enrol/index.php?id=178 
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4. Ermolin N.P., Jerihin I.P. Nadejnosti ălectriceschih maşin. L., Ănerghiea, 1976. 

5. Burduniuc M. Indicaţii metodice pentru lucrări practice. Chişinău 2003. 

6. Golidberg O.D. Качество и надежность асинхронных двигателей. Энергия, Москва, 

1968. 

Suplimentare 1. Calitatea mereu mai sus. Institutul de cercetări și proiectări tehnologice. Combinatul 
poligrafic București, 1990 

2. К. Капур,Л. Ламберсон Надежность и проектирование систем. Мир, Москва, 1980 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  

 


