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MONTAREA ŞI EXPLOATAREA UTILAJULUI ELECTRIC 

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 0713.1 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 
opţionale 

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  25 20 

90 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 16 6  39 29 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Standardizare şi măsurări electrice, materiale electrotehnice, aparate 
electrice 

Conform competenţelor Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la 
disciplinele studiate la etapele precedente, la soluţionarea 
problemelor ce ţin de exploatarea şi montarea utilajului electric 

 

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 

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 

C6. Capacitatea de a utiliza independent şi responsabil  cunoştinţele de bază în comanda, 
controlul şi exploatarea sistemelor electroenergetice 

Competenţe 
transversale 

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

 
 
 

http://www.utm.md/
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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.  

Obiectivele 
specifice 

Înţelegerea locului reţelelor electrice de transport şi distribuţia 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 

Învăţă-
mânt cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Momente organizatorice şi juridice referitoare la executarea instalaţiilor 
electrice de utilizare 

1  

T2. Asigurarea inofensivităţii instalaţiilor electrice de utilizare noi şi reconstruite 6 6 

T3. Executarea reţelelor electrice interne   2 1 

T4. Executarea reţelelor de iluminat electric 1  

T5. Executarea liniilor electrice în cablu . 2  

T6. Executarea liniilor electrice aeriene 2  

T7. Executarea instalaţiilor electrice în zone  afectate de pericol de explozie   1  

T8. Executarea punctelor de transformare în complex   4 1 

T9. Montarea maşinilor electrice şi aparatajului de protecţie şi dirijare 2  

T10. Montarea surselor autonome de energie 1  

T11. Măsurări, testări şi probe în instalaţii electrice de utilizare noi şi reconstruit 2  

T12. Deservirea, întreţinerea şi exploatare a instalaţiilor electrice de utilizare 3 1 

T13. Norme de protecţie a muncii la exploatarea instalaţiilor electrice 3 1 

Total prelegeri: 30 10 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Articole electrotehnice, comercializa-te în ţară de un distribuitor autorizat 4 4 

LL2. Sistem real de alimentare cu energie electrică a unui nod industrial 4  

LL3. Sistem complex de alimentare cu energie electrică şi termice, gaze naturale 
şi apă a unui agent economic energofag 

4  

LL4. Lucrări de profilaxie a unei linii electrice de putere în cablu şi a unui 
transformator de putere 10/0,4 kV cu Sn≤1000 kVA 

3 2 

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. 

 


