
FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2012, CHIŞINĂU, STR.31 August  nr. 78, TEL: 022 23-76-19, www.utm.md 

 

ACȚIONĂRI ELECTRICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Departamentul Inginerie Electrică 

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) 
III (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

5 
6 

E 
unitate de curs 
de specialitate  

 

unitate de curs 
obligatorie 

5 

 

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 
aplicaţii 

150 (învățământ cu frecvență)  60 15 - 60 15 

150 (învățământ cu frecvență redusă)  18 8 - 102 22 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Teoria circuitelor electrice și magnetice, Procese tranzitorii și Teoria câmpului 
electromagnetic, Bazele ingineriei mecanice, Studiul materialelor, Dispozitive și circuite 
electronice 

Conform competenţelor Tehnologii Informaționale, Metode numerice și Informatică aplicată 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă electronică 
virtuală, internet. 

Lecţii practice Explicarea modalităților de rezolvare a problemelor  necesită cunoaşterea satisfăcătoare de către 
studenţi a temei teoretice respective. 

Laborator/se
minar 

Pentru desfăşurarea lecţiilor de laborator sunt necesare instalaţii de laborator, aparate de măsură, 
inclusiv aparate interfaţate calculatorului, calculatoare. Efectuarea lucrării de laborator este anticipată 
de verificarea cunoştințelor teoretice (admitere), montarea şi verificarea schemei de încercări.  
Studenţii vor efectua lucrări de laborator şi perfecta referate în conformitate cu indicaţiile metodice. 
Termenul de prezentare a referatului la lucrarea de laborator – două săptămâni după efectuarea 
acesteia. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C3 Soluţionarea problemelor ce ţin de dimensionarea, funcţionarea şi exploatarea echipamentelor şi 
instalaţiilor electromecanice. 
C3.1 Descrierea funcţionării echipamentelor la nivel individual şi sistemic, a metodelor de 
dimensionare şi verificare a funcţionării acestora. 
C3.2 Interpretarea  corectă a metodelor de dimensionare şi verificare. 

Competenţe 
transversale 

CT1 Identificarea şi formularea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, şi a etapelor de lucru, 
potrivit scopului, termenului de realizare şi a riscurilor aferente. 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi de muncă eficientă în cadrul echipei. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice de utilizare ale mașinilor electrice 
pentru generarea energiei electrice, cât și în sistemele de acţionare electrică pentru antrenarea în 
mișcare a mașinilor de lucru și automatizare a proceselor tehnologice 

Obiectivele 
specifice 

Cunoașterea principiilor de funcționare, construcția și caracteristicile electrice. Se prezintă  
caracteristicile statice ale mașinilor de lucru și motoarelor electrice, calcularea puterii și alegerea 
motoarelor electrice de acționare. Se studiază metodele de pornire și frânare ale motoarelor 
electrice, metodele de reglare clasice cât și cele moderne bazate pe convertoare statice și control 
vectorial. Se prezintă tendinţe actuale  ale acţionărilor electrice, inclusiv cea legată de eficiența 
energetică a proceselor tehnologice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

1. Mecanica acţionărilor electrice. Noţiuni generale. Definiţia acţionărilor electrice. Schema 
structurală. Schema cinematică generalizată a acţionărilor electrice. Raportarea parametrilor 
schemei cinematice la un arbore oarecare. Scheme de calcul a părţii mecanice. Caracteristicile 
statice mecanice ale maşinilor de lucru. Ecuaţiile fundamentale ale mişcării acţionărilor electrice. 
Procesele tranzitorii în partea mecanică a acţionărilor electrice. 

14 4 

2.  Proprietăţile electromecanice ale MCC. Construcţia şi principiul de funcţionare a MCC.  
Ecuaţiile generale ale MCC cu excitaţie separată. Ecuaţiile MCC în regim staţionar. Caracteristicile 
statice electromecanice şi mecanice. Scheme structurale ale MCC cu excitaţie separată. 
Proprietăţile dinamice. Metode de frânare a MCC cu excitaţie separată. Ecuaţiile generale ale 
MCC cu excitaţie serie. Caracteristicile statice electromecanice şi mecanice. Metode de frânare. 
Particularităţile caracteristicilor mecanice şi electromecanice ale MCC cu excitaţie mixtă. 

10 2 

3. Proprietăţile electromecanice ale maşinilor de curent alternativ. Construcţia şi principiul de 
funcţionare. Ecuaţiile MA în regim staţionar. Caracteristicile electromecanice şi mecanice. 
Caracteristicile artificiale ale MA. Metode de pornire şi frânare ale MA. Conectarea motorului 
asincron trifazat la rețeaua monofazată. Proprietăţile electromecanice ale motorului sincron. 
Construcţia şi principiul de funcţionare. Caracteristica unghiulară şi mecanică. Metode de pornire 
şi frânare a MS.   

8 2 

4. Generatoare. Generator de curent continuu cu excitație independentă. Generator de curent 
continuu cu excitație paralelă. Generator de curent continuu cu excitație serie. Generator 
asincron. Generator sincron. 

6 2 

5. Procesele tranzitorii în sistemul de acţionare electrică deschis. Clasificarea proceselor 
tranzitorii. Procese tranzitorii mecanice, electromagnetice şi termice. Procese tranzitorii 
electromecanice într-un sistem cu caracteristica mecanică liniară şi viteza de mers în gol ideal 
constantă. Ecuaţiile generale. Procese tranzitorii electromecanice la pornire, frânare şi inversarea 
sensului de rotaţie. Procese tranzitorii electromecanice la variaţia prin salt a sarcinii. Procese 
tranzitorii electromecanice într-un sistem cu caracteristica mecanică liniară şi viteza de mers în 
gol ideal variabilă. Ecuaţiile generale. Procese tranzitorii electromecanice la pornirea , frânarea şi 
inversarea sensului de rotaţie în condiţia variaţiei liniare a mărimii de comandă. 

8 4 

6. Alegerea şi verificarea motorului de acţionare. Generalităţi. Energetica acţionărilor electrice. 
Pierderile de putere în AE nereglabile. Pierderile de putere în AE reglabile şi în procesele 
tranzitorii. Diagrama de sarcină a AE. Încălzirea şi răcirea motoarelor de acţionare. Servicii de 
funcţionare ale AE. Determinarea puterii motorului de acţionare în dependenţă de serviciul de 
funcţionare. Determinarea puterii motorului în serviciul S1. Determinarea puterii motorului în 
serviciul S2. Determinarea puterii motorului în serviciul S3. Determinarea numărului maxim de 
cicluri pe oră a AE. Algoritmul general de alegere şi verificare a motoarelor de acţionare.  

14 4 

Total prelegeri: 60 18 
 

 



FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Tehnica securității în laboratoarele de AE. Comanda secvențială a motorului 
asincron. 

4 
2 

LL2. Ridicarea caracteristicilor mecanice si electromecanice a AE cu MEI 3 2 

LL3. Studiul procesului de pornire a AE cu motor asincron trifazat. 4 2 

LL4. Reglarea vitezei AE c motor asincron trifazat. 4 2 

Total lucrări de laborator: 15 8 
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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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  
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