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PROTECȚIA PRIN RELEE ÎN SISTEME ELECTROENERGETICE 

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 523.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

7; 
9 

E 
unitate de curs 
de specialitate 

unitate de curs 
obligatorie 

7 

 

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 

210 (învăţământ cu frecvenţă); 60 30/15 60 30 15 

210 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 18 12/8 60 72 40 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Bazele teoretice ale electrotehnicii, Maşini electrice, Transportul şi distribuţia energiei 
electrice, Centrale și stații electrice, Procese tranzitorii electromagnetice. 

Conform 
competenţelor 

Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la disciplinele studiate la 
etapele precedente, la soluţionarea problemelor ce ţin de protecția prin relee a 
elementelor implicate în producerea, transformarea, transportul, 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 ca darea de seamă să fie 
prezentată la timp. 
La lucrările practice studenţii vor rezolva probleme atât de sine stătător, cât şi în 
echipă. La soluţionarea unor probleme în echipă vor fi utilizate software specializate. 

 

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 cunoștințele de bază în 
automatizarea şi exploatarea sistemelor electroenergetice. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea lucrării de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi 
metodelor specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, 
precum şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare 
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calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din domeniu. 
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. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Obiectivul disciplinei este de a permite studenţilor specialităţii aprofundarea cunoştinţelor 
de inginerie în domeniul generării, transformării, transportului, distribuţiei şi consumului 
energiei electrice. În aspectul protecției prin relee, sunt abordate probleme ce ţin de 
detectarea avariilor, deconectarea elementului avariat în vederea evitării extinderii avariei şi 
a revenirii cât mai rapide la regimul normal de funcționare pentru restul sistemului. 

Obiectivele 
specifice 

Înţelegerea proceselor care au loc în transmisia energiei electrice, în special în domeniul 
protecțiilor în electroenergetică 
Posibilitatea de calcul a parametrilor protecțiilor. 
Dezvoltarea unor abilități necesare soluționării unor probleme practice în domeniul 
instalaţiilor electrice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Introducere 
T1. Obiectivele disciplinei. Destinația protecției prin relee. Tipurile de defecte și 
regimuri anormale. 

2 
1 

T2. Semnale electrice transformate de protecția prin relee. 2 

T3. Elementele și părțile funcționale ale protecției prin relee. Clasificarea 
releelor. 

2 
1 

T4. Funcțiile și cerințele de bază ale protecției prin relee 2 

T5. Principiile de bază a funcționării protecției prin relee. Protecțiile cu 
selectivitate relativă și absolută 

2 
1 

Elementele protecției prin relee 
T6. Transformatoarele de curent (TC). Principiul și erorile de funcționare. 

2 

T7. Schema de conexiune a TC și releelor în stea completă și incompletă. 2 1 

T8. Schema de conexiune a TC în triunghi și releelor în stea. Schema de 
conexiune a TC și releului la diferenţa curenţilor din două faze (în „8”). 

2 
1 

T9. Transformatoarele de tensiune Principiul și erorile de funcționare. Schemele 
de conexiune. 

2 

T10. Sursele de curent operativ 2 1 

T11. Releele numerice de protecție. Concept de realizare. 2 
1 

T12. Principiul de bază al supravegherii și prelucrare a mărimilor electrice 2 

Protecția liniilor electrice 
T13. Protecția maximală de curent (PMC), treapta I. 

2 1 

T14. Protecția maximală de curent, treapta II și III 3 1 

T15. PMC combinată cu protecția minimală de tensiune 1 1 

T16. PMC de secvență homopolară a rețelelor cu neutru legat direct la pământ. 2 
1 

T17. Aprecierea și schemele PMC nedirecționale 2 

T18. Protecția contra punerilor la pământ în rețelele cu neutrul izolat sau 2 1 
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compensat 

T19. Protecția maximală de curent direcțională, treapta I. 2 1 

T20. Protecția maximală de curent direcțională, treptele II și III. 2 
1 

T21. Aprecierea și schemele de realizare a PMC direcționale. 2 

T22. Protecția de distanță. 2 
1 

T23. Protecția diferențială longitudinală de curent 2 

T24. Protecția diferențială transversală de curent. 2 

1 
Protecția transformatoarelor de putere 
T25. Defectele și regimurile anormale la transformatoarele de putere. Protecția 
de gaze. PMC  împotriva s.c. polifazate în înfășurări și la borne. 

2 

T26. Protecția diferențială longitudinală de curent a transformatorului 2 

1 

T27. Protecția transformatorului împotriva s.c. exterioare și suprasarcinilor. 2 

Protecția generatoarelor sincrone  
T28. Defectele și regimurile anormale ale generatorului sincron. Protecția GS cu 
puterea sub 30MW împotriva s.c. polifazate în înfășurările statorice. Protecția 
împotriva s.c. exterioare și suprasarcini. 

2 

T29. Protecția GS cu puterea peste 30MW împotriva s.c. polifazate în 
înfășurările statorice 

2 
1 

T30. Protecția GS împotriva punerilor simple și duble la pământ în circuitele 
statoric și rotoric 

2 

Total prelegeri: 60 18 

Tematica seminarelor 

LP1. Alegerea întreruptoarelor automate pentru protecția motoarelor și 
receptoarelor electrice, și grupurilor de receptoare. 

2 1 

LP2. Alegerea siguranțelor fuzibile pentru protecția motoarelor și receptoarelor 
electrice, și grupurilor de receptoare. 

2 1 

LP3. Calculul protecției transformatorului de putere 10/0,4kV împotriva 
defectelor și regimurilor anormale 

2 1 

LP4. Calculul protecției a motorului electric de medie tensiune  2 1 

LP5. Calculul protecției maximale de curent de secvență homopolară a LEA-
110kV 

2 1 

LP6. Calculul protecției diferențiale a transformatorului de putere TDN-
16000/110/10 

2 1 

LP7. Calculul protecției generatorului sincron împotriva s.c. exterioare și 
suprasarcinilor 

3 1 

Total seminare: 15 8 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studiul schemelor de conexiune ale înfășurărilor secundare ale 
transformatoarelor de curent şi ale bobinelor releelor de curent. 

4 2 

LL2. Încercările releelor electromagnetice  de curent şi de tensiune tip RT–40 şi 
RN–50 

2 2 

LL3. Încercările releului maximal de curent temporizat cu temporizare limitat 
dependentă tip RT-80 

3 2 

LL4. Studiul protecției direcționale de curent 2 1 

LL5. Studiul protecțiilor diferențiale de curent ale liniilor 3 1 

LL6. Studiul simulatorului de sistem “РЕТОМ-41М” 2 1 

LL7. Studiul releului numeric de protecție tip SEL-311C. Programarea 
protecțiilor de bază pentru o LEA. 

4 1 

LL8. Studiul releului numeric de protecție tip „MiCOM-P435”. Programarea 4 1 
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protecțiilor. 

LL9. Studiul releului numeric de protecție tip SEL-421. Programarea funcțiilor 
complexe și protecțiilor de bază pentru o LEA. 

6 1 

Total lucrări de laborator: 30 12 
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6. Stanciu T, Rudei I. Protecţia prin relee, automatică şi telemecanică. Îndrumar metodic 
pentru lucrări de laborator, Partea I. Chişinău, U.T.M., 2003. 

7. Stanciu T, Rudei I. Protecţia prin relee, automatică şi telemecanică. Îndrumar metodic 
pentru lucrări de laborator, Partea II. Chişinău, U.T.M., 2006. 

8. Ivaşcu Cornelia Elena Automatizarea şi protecţia sistemelor electroenergetice. Vol. 1, 2.  
Editura orizonturi universitare, Timişoara, 1999. 

9. Шабад М. А. Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - 4-
е изд., перераб. и доп. - СПб.: ПЭИПК, 2003. 

10. Y.G. Paithankar and S.R. Bhide. Fundamentals of Power System Protection, Prentice-Hall 
of India Pvt.Ltd, 2003. 

11. Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита. М.: Энергоатомиздат, 2007. 
12. Network Protection And Automation Guide 2011 // Protective Relays, Measurement and 

Control – Alstom Grid.  

Suplimentare 1. Emanoil Alexandru. Protecţia prin relee. Îndreptar. vol.2.-Bucureşti: Editura tehnică, 
1984. 

2. Беляев А. В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. - СПб.. ПЭИПК, 2008 
3. Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика в системах 

электроснабжения. -М.:Энергоиздат, 1981. 
4. Циглер Г. Цифровая дистанционная защита: принципы и применение.  Перевод с 

английского / Под редакцией: Дъякова А.Ф. М.: Энергоиздат, 2005. 
5. Дьяков А.Ф., Овчаренко Н.И. Микропроцессорная релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: 
Издательство МЭИ, 2000. 

6. Федосеев А. М., Федосеев М. А. Релейная защита электроэнергетических систем: 
Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1992 

7. Исмагилов, Ф. Р. Ахматнабиев, Ф. С. Микропроцессорные устройства релейной 
защиты энергосистем: учебное пособие / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа.УГАТУ, 
2009. 

8. Овчаренко Н. И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических 
систем: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Дьякова. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. 

9. Петренко Л.И. Электрические сети. Сборник задач. Киев, Вища школа, 1985. 
10. Arion V., Codreanu S. Bazele calculului tehnico-economic al sistemelor de transport şi 

distribuţie a energiei electrice. Chişinău., U.T.M. 1998. 
 

 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 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. 

 


