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ELECTROTEHNOLOGII 

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 523.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

7; 
8 

E 
unitate de curs 
de specialitate 

obligatorie 
5 

 

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 

150 (învăţământ cu frecvenţă); 60 15/- 25 30 20 

150 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 18 8/- 25 72 27 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul       

Conform planului de învăţământ Fizica, Bazele electrotehnicii, Materiale electrotehnice, Electronica 
industrială    

Conform competenţelor Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la 
disciplinele studiate la etapele precedente în scopul soluţionării 
problemelor ce ţin de deversitatea de procese de utilizare a energiei 
electrice în procese industriale. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sală este nevoie de tablă, proiector, ecran 
şi materiale didactice respective. 

Laborator La lucrările de laborator studenţii, conform indicaţiilor metodice vor desfăşura lucrările 
de laborator, cu utilizarea standului universal, vor perfecta rapoartele de lucrări de 
laborator în conformitate cu cerinţele.  
 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1. Capacitatea de a aplica cunoştinţele acumulate anterior la însuşirea aspectelor fizice a 
proceselor electrotehnologice, scheme de realizare şi principiile de funcţionare ale 
sistemelor industriale de producere, precum şi impactul lor asupra mediului ambiant 

C6. Capacitatea de alegere raţională a tehnologiilor şi utilizarea eficientă atât a resurselor 
energetice, cât şi a energiei electrice 

Competenţe 
transversale 

CT1. Pornind de la marea diversitate a proceselor de consum de resurse energetice şi 
energie electrică apare necesitatea de iIdentificare a formelor de formare continuă 
profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de perfecţionare 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.). 
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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 formelor de utilizare practică a energiei electrice în diferite domenii a 
economiei naţionale.  

Obiectivele 
specifice 

Aspecte de eficienţă energetică, determinarea corectă a sarcinii, calculul regimurilor de 
funcţionare ale reţelelor de alimentare, impactul receptoarelor electrotehnologice asupra 
sistemului electroenergetic . Deoarece orice receptor este partea componentă a sistemului 
electroenergetic este necesar de aîÎnţelege locului acestui grup de receptoare 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 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Rolul şi locul disciplinei "Electrotehnologii" în procesul de instruire şi pregătire a inginerilor  
electricieni pentru industrie. Noţiuni despre procese electrotehnologice. 

 
1 

 
1 

T2. Clasificarea proceselor electrotehnologice. Consumul de energie electrică pentru scopuri 
electrotehnologice şi ponderea lor în balanţa energetică. Importanţa proceselor 
electrotehnologice în majorarea producţiei industriale. Scurt istoric al proceselor 
electrotehnologice. 

 
1 

T3. Electrotermie. Materiale utilizate în construcţia cuptoarelor electrice. Materiale rezistive. 3 1 
T4. Încălzirea rezistivă. Noţiuni teoretice de bază. Clasificarea, domenii de utilizare şi tipuri 
principale de cuptoare electrice rezistive. Construcţia cuptoarelor electrice cu acţiunea 
intermitentă şi continuă. 

2 

T5. Măsurarea şi reglarea temperaturii. Randamentul cuptoarelor electrice cu acţiune 
indirectă. Instalaţii de încălzire directă. 

3  
2 

T6. Încălzirea prin inducţie. Bazele fizice a fenomenului şi aspecte energetice a procesului de 
încălzire prin inducţie. Clasificarea şi domeniile de utilizare a instalaţiilor de încălzire prin 
inducţie. 

4 1 

T7. Cuptoare de inducţie cu canal. Schema electrică de alimentare, echipamentul electric. 3 
1 

T8. Cuptoare de inducţie cu creuzet. Schema electrică de alimentare, echipamentul electric. 2 
T9. Compensarea puterii reactive. Randamentul instalaţiilor de încălzire prin inducţie. 2 1 
T10. Surse de curent alternativ de frecvenţă înaltă. 2 1 
T11. Încălzirea capacitivă şi cu microunde. 2 

1 T12. Arcul electric, esenţa fizică, caracteristica externă. 2 
T13. Clasificarea cuptoarelor cu arc electric. Cuptoare cu arc electric. 1 
T14. Construcţia cuptoarelor cu arc electric. Schema electrică de alimentare, echipamen-tul 
electric. 

2 

1 T15. Reţea scurtă a cuptorului cu arc. Etapele procesului tehnologic de producere a oţetului şi 
caracteristicile energetice. Diagrama fazorială a cuptorului cu arc. 

2 

T16. Reglajul automat al puterii cuptoarelor cu arc. 2 
T17. Alimentarea cu energie electrică a cuptoarelor cu arc. Compensarea puterii reactive. 
Tendinţele de dezvoltare a cuptoarelor cu arc electric. 

2 
1 

T18. Cuptoare cu arc electric în vid. Cuptoare rezistive cu arc electric. Cuptoare pentru topire 
sub strat de zgură. Cuptoare cu plasmă. Ocrotirea mediului ambiant 

1 

T19. Sudare electrică. Instalaţii de sudare cu arc electric. Clasificarea metodelor de sudare. 
Clasificarea surselor. 

2 1 

T20. Transformatoare, redresoare şi generatoare pentru sudare cu arc electric. Oscilatoare. 3 1 
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T21. Sudarea cu arc electric semiautomată şi automată. Roboţi pentru sudare. 2 1 
T22. Sudarea electrică prin contact, esenţa fizică, clasificarea lor principale. Influenţa asupra 
reţelei de alimentare. Instalaţii de simetrizare. 

3 1 

T23. Clasificarea şi caracterizarea tehnologiilor electrice speciale 2 1 
T24. Esenţa fizică a procesului de prelucrare prin electroeroziune (prin scântei). 2 1 
T25. Prelucrarea materialelor cu fascicul de electroni în vid. 2 1 
T26. Prelucrarea materialelor cu fascicul de fotoni (laser). 2 1 
T27. Prelucrarea electrochimică. 2 1 
T28.  Prelucrarea materialelor cu ultrasunet 2 1 
T29. Lecţia de încheiere. Generalizarea materialului. 1  

Total prelegeri: 60 18 

Tematica lucrărilor de laborator 
LL1. Studierea construcţiei maşinii de sudare prin contact "cap la cap" şi obţinerea 
caracteristicilor externe. 

4 2 

LL2. Studierea instalaţiei electrotermice automatizate. 4 2 

LL3. Studierea procesului de prelucrare a materialelor prin electroeroziune. 4 2 

LL4. Verificarea şi susţinerea LL 3 2 

Total lucrări de laborator: 15 8 
 

8. Referinţe bibliografice 
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Suplime
ntare 
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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. 

 


