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Metrologie,standartizare şi măsurări electrice 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electroenergetica 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie şi Management în Energetică, 0713.2 Termoenergetică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 

II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4 

4 E 

S– unitate de 

curs de 

specialitate 

O- unitate de 

curs 

obligatorie 

3 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar  

90 30 15/0 45 

90 10 6/0 74   

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Fizica, Matematica, Informatică, Bazele teoretice ale electrotehnicii , 

Electronica industrială 

Conform competenţelor 

Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la 

disciplinele studiate la etapele precedente, pentru soluţionarea 

problemelor ce ţin de utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din 

domeniul măsurărilor electrice, utilizarea eficientă a mijloacelor şi 

metodelor de măsurare, măsurarea electrică a mărimilor electrice . 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs 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. 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C2. Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul măsurărilor electrice, 

utilizarea eficientă a mijloacelor şi metodelor de măsurare, măsurarea electrică a mărimilor 

electrice . Interpretarea corectă a rezultatelor măsurării. Utilizarea rezultatelor măsurării în 

procesele de decizie şi control automat, precum şi precizarea caracteristicilor metrologice 

ale mijloacelor de măsurare. Accesarea surselor de informare în scopul documentării 

ştiinţifice, identificarea şi selectarea aparatelor de măsurare în funcţie de mărimea măsurată 

şi principiul de funcţionare. 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoaşterea problemelor de bază ale măsurărilor electrice, a construcţiei şi funcţionării 

instrumentelor analogice, a punţilor de măsurare, a compensatoarelor şi a dispozitivelor 

de raport. Însuşirea metodelor de măsurare a tensiunii, intensităţii curentului electric, a 

puterii şi a parametrilor de circuit. 

Obiectivele specifice Măsurarea  mărimilor, erori de măsurare, aparate de măsurare, caracteristici 

metrologice;Efectuarea  măsurătorilor, alegerea metodelor de măsurare, interpretarea şi 

prelucrarea rezultatelor;Utilizarea  tehnologiilor informatice în domeniul măsurării 

mărimilor electrice şi neelectrice;Formarea  deprinderilor necesare pentru alegerea şi 

efectuarea măsurătorilor în instalaţii industrial. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţămân

t cu 

frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere, Mărimi, Măsurarea, Sisteme de unităţi de măsură, Mijloace de 

măsurare, Metode de măsurare. 

 

2 2 

 T2. Erorile de măsurare. Clasificarea  şi modul de exprimare al lor. Metode de 

calcul al erorilor. Prelucrarea rezultatelor experimentale. 

 

2 

T3. Instrumente electrice analogice pentru măsurare.Definiţii.Clasificare. Părţile 

componente ale instrumentelor de măsurare. Cupluri care acţionează în regim 

static asupra dispozitivului mobil.Ecuaţia generală de mişcare a dispozitivului 

mobil a instrumentelor de măsurare.Circuite auxiliare ale aparatelor de măsurare.  

2 1 

T4. Dispozitivul magnetoelectric, Galvanometre de curent continuu, Volmetre cu 

instrument magnetoelectric, Ampermetre cu instrument magnetoelectric, 

Multimetre 

2 1 

 

 T5. Dispozitivul ferromagnetic, Proprietăţile instrumentelor feromagnetice, 

Voltmetre cu instrument ferromagnetic, Ampermetre cu instrument ferromagnetic 

 

2 

T6. Dispozitive electrodinamice, Proprietăţile instrumentului electrodinamic, 

Voltmetre cu instrument electrodinamic, Ampermetre cu instrument 

electrodinamic 

2 
1 

T7. Aparate electrice de măsurare electrostatic, Aparate electrice de măsurare cu 

instrument de inducţie, Dispozitivul de inducţie, Contorul monofazat de inducţie 
2 

T8. Măsurarea puterii electrice.Măsurarea puterii în circuit de c.c.. Măsurarea 

puterii în circuitele de c.a. monofazat 
2 

1 

 T9. Măsurarea puterii directe cu wattmetrul electrodinamic, Transformatoarelor de 

masura pentru masurarea puterii active monofazate, Metoda celor trei voltmetre, 

Metoda celor trei ampermetre 

2 

T10. Masurarea puterii reactive in circuite de c.a. monofazat, Metoda indirecta de 

masurare a puterii reactive, Masurarea directa a puterii reactive cu wattmetrul in 

montaj special, alimentat cu o tensiune auxiliara, Masurarea puterii reactive cu 

varmetrul electrodinamic 

2 1 

T11. Măsurarea puterii active în circuitele trifazate fără conductor neutru, Metoda 

celor 3 wattmetre, Metoda unui singur wattmetru, Metoda celor două wattmeter, 

Măsurarea puterii active în circuitele trifazate cu conductor neutru, Măsurarea 

puterii reactive în circuitele electrice de c.a. cu ajutorul wattmetrelor. 

2 1 

T12. Măsurarea rezistenţelor, inductanţelor, capacităţilor în circuite electrice. 

Punţi de măsurare. Puntea Wheatstone echilibrată. Puntea dublă Thomson.  
2 

1 
T13. Măsurarea rezistenţelor, inductanţelor, capacităţilor în circuite electrice. 

Punţi pentru rezistenţe mari. Punţi neechilibrate. 
2 

T14. Aparate digitale. Generalităţi. Părţile componente ale aparatelor 

digitale.Tipuri de aparate de măsurat digitale. 
2 

1 

 T15. Sisteme informative de măsurări (SIM). Schema structurală, clasificarea şi 

utilizarea lor în energetică. Folosirea SIM pentru evidenţa diferitor forme de 

energie, caracteristicile lor. 

2 

Total prelegeri: 30 10 
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Tematica lucrărilor de laborator 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

redusă 

LL1. Studierea ampermetrelor şi voltmetrelor electrodinamice în circuit de 

curent continuu şi alternativ 

4 2 

LL2. Măsurarea puterii active şţi reactive trifazate.Studierea contoarelor de 

energie electrică 

4 2 

LL3. Studierea aparatelor numerice(digitale). 3 1 

LL4. Studierea sistemelor informative de evidenţă a energiei electrice. 4 1 

Total lucrări de laborator: 15 6  

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Măsurări electronice.Metrologie, aparate de măsură analogice, Antoniu Mihai, 2001, Vol. I 

               460 pag. 

2.  Măsurări electronice.Metrologie, aparate de măsură numerice., Antoniu Mihai, 2001, Vol. II, 

570 pag. 

3. Măsurări electronice. Măsurări în joasă şi înaltă frecvenţă.Antoniu Mihai, 2001, Vol. III,  

4. Metrologie, standardizare şi măsurări. Curs de lecţii, Andrei Chiciuc, Angela Corjan. 2002, 

              130 pag, - 100ex. 

5. Măsurări electrice. Îndrumar de laborator. Partea I, Andrei Chiciuc,  1999, 45 pag. – 100ex 

6. Основы метрологии и электрические измерения, Е.М.Душина, 1987, 470 pag - 100ex 

7. Сборник задач по электрическим измерениям, П.Н. Мамонов, 1966, 105 pag, - 2 ex. 
8. Bazele metrologiei, standardizării şi măsurărilor electrice. Manual, Constantin Codreanu, 

2010,  338 pag. – 50 ex. 

 

 

9. Evaluare 

Curentă 
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 cunoştinţelor privind metodele de măsurări a mărimilor 

electrice, şi neelectrice; principiul de funcţionare şi construcţia aparatelor electrice de măsurat.  

 


