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PARTEA ELECTRICĂ A CENTRALELOR 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Departamentul Electroenergetica 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0713.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență) 
IV (învățământ cu frecvență redusă) 

5; 
7 

E 
de 

specialitate 
obligatorie 8 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

240 60 30/30 40 40 40 

240 18 12/12 60 78 60 
 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învățământ 

Fizica, Bazele teoretice ale electrotehnicii, Materiale electrotehnice, Mașini 
electrice, Procese tranzitorii electromagnetice 

Conform 
competențelor 

Aplicarea şi utilizarea cunoștințelor şi abilităților obținute la disciplinele studiate la 
etapele precedente, la soluționarea problemelor ce țin dimensionarea 
echipamentului  și elaborarea schemelor electrice 

 

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Cursul este asigurat metodic. Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este 
nevoie de proiector. tablă, proiector, ecran şi materiale didactice specifice. 

Laborator/
seminar 

La lucrările de laborator studenții, în conformitate cu indicațiile metodice, vor desfășura lucrările 
în sala de laborator „Echipamente electrice”,  vor perfecta rapoartele conform cerințelor 
prevăzute. Este strict necesar ca darea de seamă să fie prezentată și susținută la timp. 
La lucrările practice studenţii vor rezolva probleme atât de sine stătător, cât şi în echipă. La 
soluționarea problemelor este necesară utilizarea literaturii tehnice, cataloagelor și literaturii 
normative.  

 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor specifice proiectării 
Capacitatea de a aplica cunoștințele privind principiile de funcționare ale sistemelor de 
producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice precum și impactul lor 
asupra mediului ambiant. 
 Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului de 

formare profesională;  
 Utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională. 

CP6. Capacitatea de a utiliza independent și responsabil  cunoștințele de bază în comanda, 
controlul și exploatarea sistemelor electroenergetice. 

 Utilizarea adecvată a cunoștințelor în vederea aprecierii calității, proceselor, 
programelor, conceptelor și proiectelor; 
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 Elaborarea proiectelor tehnice cu utilizarea principiilor și metodelor aferente în 
domeniu. 

Competențe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și metodelor 
specifice, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată, precum și 
susținerea acestora cu demonstrarea capacității de evaluare calitativă și cantitativă a 
unor soluții tehnice din domeniu. 

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

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Formarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice în proiectarea și exploatarea părții 
electrice a centralelor și stațiilor electrice şi a elementelor ce le compun.  

Obiectivele 
specifice 

Să cunoască și să caracterizeze structura parții electrice a centralelor și stațiilor, destinația și 
principiile de funcționare a echipamentului electric. 
Să selecteze schemele, soluțiile optimale pentru proiectarea părții electrice a centralelor sau 
stațiilor.  
Să dimensioneze corect aparatele și conductoarele din cadrul instalațiilor electrice. 
Să aplice corect recomandările și reglementările standardelor și normativelor în vigoare. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Tipuri de centralele și stațiile electrice. 4 1 

T2. Scheme electrice de principiu pentru centrale și stații. 4 2 

T3. Fenomenele și procedeele principale care determină construcția aparatelor și 
a conductoarelor electrice. 

12 2 

T4.  Aparate electrice de medie și înaltă tensiune. 8 2 

T5. Limitarea curenților de scurtcircuit. 4 2 

T6. Generatoare și compensatoare sincrone. 6 2 

T7. (Auto)transformatoare în electroenergetică. 6 2 

T8.  Serviciile proprii (S.P.) ale centralelor și stațiilor electrice. 6 2 

T9. Schemele electrice de conexiuni ale circuitelor primare. 6 2 

T10. Soluții constructive pentru instalații electrice de distribuție. 4 1 

Total prelegeri: 60 18 

Tematica lucrărilor de laborator 

Instruire la securitatea tehnică, specifică laboratorului de echipamente electrice. 2 1 

LL1.  Constituirea și caracteristicile stației de distribuție 10 kV. 4 1 

LL2. Întreruptoare cu ulei puțin și întreruptoare cu vid. 4 2 

LL3. Separatoare, scurtcircuitoare și  separatoare de secționare. 4 1 

LL4. Siguranțe fuzibile. 4 1 

Ll5. Separatoare de sarcină. 4 2 

LL6. Transformatoare de curent. 4 2 

LL7. Transformatoare de tensiune. 4 2 

Total lucrări de laborator: 30 12 
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Tematica seminarelor 

S1. Construirea curbei anuale de sarcină pe baza curbelor de sarcină pentru o zi 
de vară și de iarnă. Calculul indicatorilor curbei de sarcină anuală. 

2 1 

S2. Elaborarea schemelor electrice de principiu a centralelor și stațiilor. Alegerea 
transformatoarelor din aceste scheme. 

4 1 

S3. Calculul tehnico-economic cu utilizarea criteriului CTA. 2 1 

S4. Calculul curentului de lungă durată în diferite regimuri de funcționare a 
echipamentului electric.  

4 1 

S5. Alegerea aparatelor electrice de comutație și a conductoarelor electrice. 4 2 

S6. Alegerea bobinelor de reactanță pentru limitarea curenților de scurtcircuit. 2 1 

S7. Alegerea și verificarea transformatoarelor de curent și tensiune. 4 2 

S8. Verificarea capacității de suprasarcină a transformatoarelor. 4 1 

S9. Schemele de conexiuni ale circuitelor primare. Alegerea soluției optimale. 2 1 

S10. Calculul consumului serviciilor proprii și alegerea transformatoarelor de 
lucru și de rezervă în schemele de alimentare ale serviciilor proprii. 

2 1 

Total seminare: 30 12 
 

8. Referințe bibliografice 
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9. I. Baraboi, P. Leonte, M. Adam. Solicitările echipamentelor electrice. – Iași: Editura BIT, 

1977. -250 p. 
10. M. Iordache, S. Hurdubețiu, Gh. Comănescu. Elemente moderne în realizarea stațiilor 

electrice. – București: Editura AGIR, 2000. 
11. Comanda și controlul funcționarii rețelelor electrice. – V. Dușa, V. Vaida – Ed. Tehnică, 

2001. 
12.  Prelegeri de partea electrică a centralelor și stațiilor / Mircea Scripcariu, Sorina Costinaș, 

Gheorghe Comănescu, Elena Anghel. – București: Politehnica Press, 2010. 
13.  V. Dușa, V. Vaida, F. Molnar-Matei. Partea electrică a centralelor electrice. – București: 

Editura A.G.I.R., 2015. 
14.  I. Dobrea. Îndrumar metodic pentru elaborarea proiectului de an la disciplina Partea 

electrică a centralelor. – Chișinău: U.T.M., 2007. - 90 p. 
15.  I. Dobrea. Partea electrică a centralelor. Lucrări de laborator. – Chișinău: Editura „Tehnica 

– UTM”, 2015. -111 p. 
16.  A. Zaițev, I. Dobrea. Partea electrică a centralelor. Programul cursului, indicații metodice. – 

Chișinău: Editura „Tehnica – UTM”, 2016. - 96 p. 

Suplimentare 17. A. Cureleanu. Probleme de stații și rețele electrice.–Craiova: Scrisul românesc, 1979.-580 p. 
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18. Aneta Hazi, Gheorhge Hazi. Partea electrică a centralelor și stațiilor. – Ch.: Tehnica-Info, 
2003 (Tipografia PIM Copou Iaşi). -240 p. 

19. Stratan I. Caracteristica, parametrii şi schemele echivalente ale elementelor reţelelor 
electrice.2016. –138 p. 

20. Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем 
электроустановок. Учебное пособие для вузов, 2-е издание. – М.: изд-во МЭИ, 2006. -
288 с. 

21. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения. Справочник. Учебное пособие. 
– Москва: Форум – Инфра-М, 2006. -480 с. (Высшее образование). 

22. Справочник по проектированию электрических сетей. / Под ред. Файбисовича Д.Л. – 
3-е издание. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2009. -392 с. 

23. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2012. – 376 с.  

24. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-
750 кВ. Типовые решения. Дата введения – 2007-12-20. Издание официальное. ОАО 
«ФСК ЕЭС» 2007. 

25. Hеклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. 
Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергия, 
1989. -608 с. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri, seminare și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii teoretice și practice a principiilor constructive, de 
exploatare și de proiectare a părții electrice a centralelor și stațiilor electrice. 

 


