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MATERIALE ELECTROTEHNICE 

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 

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

3 
4 

E 
unitate de curs 
de specialitate 

unitate de curs 
obligatorie 

5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator  

150 45 30/0 75 

150 12 8/0 130 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

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

Conform competenţelor Aplicarea şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la disciplinele 
studiate la etapele precedente, la soluţionarea problemelor ce ţin de 
utilizarea raţională a materialelor electrotehnice sau şi realizarea unor 
materiale noi cu proprietăţi superioare , care sunt folosite în construcţia 
de maşini, de aparate şi instalaţii electrice şi energetice. 

 

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.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1. Capacitatea de a aplica adecvat cunoştinţele fundamentale de matematică, fizică, chimie 
specifice domeniului inginerie electrice, să facă distincţie între diferite tipuri de material,să 
facă distincţii între materialele magnetice moi şi materialele magnetice dure. 

Competenţe 
profesionale 

C2. Capacitatea de a utiliza aparatura de laborator(surse de alimentare, osciloscop, 
generator de semnale) pentru măsurători experimentale; să determine experimental 
rezistivitate materialelor electroizolante; să vizualizeze curba de histerezis utilizând 
osciloscopul; să determine tensiunea de străpungere a dielectricilor utilizând kinetronul 
cinematic. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Cursul de Materiale electrotehnice este conceput în sensul prezentării unor probleme moderne 
cu caracter interdisciplinar privind studierea materialelor electrice. Prin tematica abordată, 
cursul este menit de a permite dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe de bază, în 
prima etapă, cu privire la principalele fenomene ce apar în studiul materialelor electrice.  
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Obiective 
specifice 

Lucrările de laborator sunt astfel concepute încât să ofere viitorilor ingineri descrierea 
conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale fizicii, chimiei, adecvate pentru domeniul 
ingineriei electrice. În prima parte a orei se verifică, însuşirea de către studenţi, prin întrebări, 
discuţii, sau teste a noţiunilor teoretice necesare activităţii de laborator, după care, sub 
supravegherea cadrului didactic se trece la realizarea determinărilor experimentale. Pe 
parcursul orei de laborator se poartă discuţii cu studenţii, care urmăresc fixarea cunoştinţelor, 
şi a deprinderilor practice de realizare a schemelor de montaj, de citire corectă a mărimilor 
urmărite, precum şi metoda de evaluare a acestora. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţămâ
nt cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Scurt istoric. Obiectivele, scopul şi conţinutul disciplinei. Materiale  pentru 
utilaje,  echipamente şi instalaţii electrice, termice. Clasificarea şi proprietăţile. 
Domenii de utilizare. 

3 1 

T2. Polarizarea dielectricilor. Permitivitatea dielectrică. Rezistenţa reală a 
dielectricilor. Conductivitatea, rezistivitatea de volum şi de suprafaţă a 
dielectricilor. Factorul de pierderi dielectricilor – 
rigiditatea lor. 

10 2,5 

T3. Proprietăţile neelectrice ale materialelor electrotehnice: chimice, termice şi 
mecanice. 

2 
1 

T4. Materiale electroizolante gazoase, lichide şi solide. Uleiuri minerale şi 
sintetice. 

2 

T5. Tipuri de materiale electroizolante utilizate în electrotehnica:, solide, răşini 
minerale şi sitnetice, răşini epoxidice. Lacuri electroizolante,  
compaunduri. Materiale fibroase, stratificate. Elastomeri . 

8 2 

T6. Materiale conductoare 
Clasificarea şi proprietăţile principale ale materialelor conductoare. Materiale cu 
conductivitate înalte şi aliajele sale. Materiale cu mare rezistivitate electrică. 

2 1 

T7. Materiale semiconductoare. 
Conductivitatea semiconductoarelor pe baza teoriei benzilor corpurilor solide. 
Materiale pentru dispozitive de jocţiuni. 

1  

T8. . Materiale magnetice 
 Mărimi caracteristice. Clasificarea materialelor magnetice. Materiale magnetice 
moi şi dure, utilizarea lor în electrotehnica şi în alte domenii ale tehnicii  

2 1 

T9. Materiale metalice.  
Clasificarea şi proprietăţile materialelor metalice. 

1 0,5 

T10. Structura cristalină. Tipuri de reţele cristaline la metale. Anizotropia şi 
alotropia. Structura metalelor reale. Defecte de reţea. Quaziizotropia. 

2 1 

T11. Formarea structurii materialelor metalice prin solidificare. 1  

T12. Modificarea structurii prin deformare plastică. 1 0,5 

T13. Structura aliajelor metalice. 2 0,5 

T14. . Aliaje fier – carbon. 2  

T15. Oţeluri şi fonte aliate. 1 1 

T16. Tratamente termice. 2   

T17. Aliaje neferoase. Aliaje de cupru. Aliaje de aluminiu. Aliaje antifricţiune. 
Structura, clasificarea, simbolizarea, domenii de utilizare în electrotehnică. 

2  
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T18. Materiale nemetalice. Materiale electroizolante de origine organică şi 
neorganică. 

1 1 

Total prelegeri: 45 12 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Determinarea caracteristicilor şi pierderilor în materialele magnetice. 4  

LL2. . Parametrii ce caracterizează conducţia dielectricilor 4 2 

LL3. Cercetarea proprietăţilor materialelor magnetice moi 3  

LL4. . Determinarea viscozităţii şi rigidităţii uleiului de transformator. 4 2 

LL5. Determinarea durităţii materialelor metalice 4  

LL6. . Studierea microstructurii şi proprietăţilor  oţelurilor carbon şi a fontelor. 4 4 

LL7. Studierea microstructurii şi proprietăţile oţelurilor aliate. 2  

LL8. Tratamentul termic al oţelului (călire şi revenirea). 3  

LL9. Studierea microstructurii şi proprietăţilor aliajelor de cupru şi de aluminiu. 2  

Total lucrari de laborator: 30 8 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

 prezența și activitatea la prelegeri, și lucrări de laborator; 

 obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 

 susținerea examenului final cu nota minimă de „5” . 

 

 

 


