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APARATE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 

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 0713.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

5; 
6 E 

unitate de 
curs de 

specialitate 

unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 

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 

90 (învăţământ cu frecvenţă) 30 15  30 15 

90 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 10 6  50 24 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

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

Conform competenţelor Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la 
disciplinele studiate la etapele precedente, privind problemel ce ţin de  
distribuţia şi utilizarea energiei 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 că dări de seamă să fie prezentate la timp. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1. Capacitatea de a aplica cunoştinţele şi experienţa acumulate privind principiile de 
alegere a aparatelor electrice pentru sisteme de distribuţie a energiei electrice, precum 
şi impactul lor asupra mediului ambiant 

C2. Capacitatea de a expune şi a interpreta conceptele generale şi specifice ale schemelor 
proceselor tehnologice din cadrul tehnologiilor de utilizare a energiei electrice. 

Competenţe 
transversale 

CT3. Identificarea necesarului de formare profesională cu analiza a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare în formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
 
 
 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Obiectivul disciplinei este de a asigura studenţilor specialităţii obţinerea cunoştinţelor de 
inginerie în domeniul distribuţiei şi consumului energiei electrice prin utilizarea corectă a 
aparatajului cu condiţia asigurării protecţiei, fiabilităţii şi reducerii pierderilor de putere şi 
energie.  

Obiectivele 
specifice 

Înţelegerea locului şi rolului aparatelor electice de joasă tensiune în sistemului de distribuţie şi 
consum al energiei electrice. 
Posibilitatea de dimensionare a componentelor sistemului. 
Dezvoltarea unor abilităţi de cercetare în domeniul instalaţiilor, aparatelor şi reţelelor de  
distribuţie. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 
T1.Prefaţă. Introducere. Noţiuni de bază, clasificarea aparatelor electrice, cerinţele către 
aparate 

 
1 

 

T2. Mecanisme electromagnetice a aparatelor electrice. Circuite magnetice de c.c. şi c.a., 
forţa de tracţiune, caracteristicile statice. Ecranul. Temporizarea mecanismelor 
electromagnetice. 

 
3 

 
1 

T3. Contacte electrice, rezistenţa tranzitorie a contactelor. Încălzirea contactelor, R-U 
caracteristica a contactelor. Regimurile de funcţionare a contactelor. Materiale pentru 
contacte. 

4 1 

T4. Forţele electrodinamice în aparate electrice. Metode de apreciere a forţelor. 
Stabilitatea dinamică a aparatelor  

4 1 

T5. Arcul electric, esenţa fizică, caracteristica energetică. Caracteristica externă. Condiţiile 
de stingere a arcului electric. Metode de stingere a arcului electric 

4 1 

T6. Încălzirea aparatelor electrice 2 1 
T7.Contactoare şi demaroare magnetice, construcţia. Releul termic. Caracteristicile de 
protecţie. Schemele reversibile şi nereversibile. Alegerea demaroarelor. Contactoare de 
tip hibrid 

4 2 

T8. Întreruptoarele automate, construcţia şi principiile de funcţionare. Caracteristicile de 

protecţie. Alegerea întreruptoarelor automate. 
3 1 

T9. Siguranţe fuzibile, construcţia, principiile de funcţionare. Stingerea arcului, alegerea 

siguranţelor fuzibile 
3 1 

T10. Aparate electrice combinate şi semiconductoare 3 3 

Total prelegeri: 30 10 

Tematica lucrărilor de laborator 
LL1. Studierea mecanismului electromagnetic  de curent alternativ 4 2 

LL2. Studierea întreruptoarelor automate şi a siguranţelor fuzibile 4 2 

LL3. Studierea demaroarelor magnetice 4 2 

 Verificarea şi susţinerea lucrărilor de laborator 3  

Total lucrări de laborator: 15 6 
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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; 
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. 

 


