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ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A ÎNTREPRINDERILOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Departamentul Electroenergetică şi Electrotehnică 

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) 
V      (învăţământ cu fr. redusă) 

7 
9 

E de specialitate obligatorie 
6 

 

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 

180 (învăţământ cu frecvenţă) 45 15/30 30 45 15 

180 (învăţământ cu fr. redusă) 14 10/8 30 76 42 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

„Procese tranzitorii electromagnetice”, „Transportul şi distribuţia energiei 
electrice”, „Iluminat electric”, „Maşini electrice”, „Aparate electrice”, „Partea 
electrică a centralelor şi staţiilor”.  

Conform competenţelor Cunoaşterea elementelor de calcul a circuitelor electrice liniare şi neliniare, a 
proceselor tranzitorii în sistemele electrice. Cunoaşterea principiilor de funcţionare 
a maşinilor electrice şi a aspectelor de bază din teoria acestora. Abilitatea de a 
dimensiona şi verifica aparate electrice. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs vor fi prevăzute: tablă, proiector 
şi calculator.  

Laborator/seminar Studenţii vor preda rapoartele la lucrarea de laborator precedentă, perfectate conform 
cerinţelor, impuse de indicaţiile metodice, vor susţine o pretestare pe tema lucrarii de 
laborator, care urmează a fi realizată, şi vor prezenta rezultatele realizării sarcinii 
prealabile (calcule, tabele şi a.). / Studenţii vor avea indicatii metodice pentru efectuarea 
proiectului de an, surse bibliografice, indicate de profesor, calculatoare manuale.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP3. Capacitatea de a soluţiona probleme ce ţin de dimensionarea, funcţionarea şi 
exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor electrice. 

 cunoaşterea proceselor fizice ce au loc în sistemele de alimentare cu energie electrică 
(AEE); 

 cunoaşterea principiilor de construire a sistemelor de AEE; 
 cunoaşterea metodologiei şi particularităţilor de proiectare a sistemelor de AEE ; 
 capacitatea de a elabora proiecte raţionale de alimentare cu energie electrică; 
 capacitatea de a determina sarcinile electrice, a alege şi verifica elementele sistemului de 
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AEE; 
 cunoaşterea principiilor de bază la elaborarea schemelor reţelelor electrice ale sistemelor 

de AEE a întreprinderilor la diferite trepte de tensiune; 
 capacitatea de a alege variante optimale prin calcule tehnico-economice; 
 capacitatea de a determina pierderile de putere şi energie în reţelele electrice şi de a 

elabora măsuri de reducere a acestora;  
 conştientizarea importanţei protecţiei elementelor de AEE; cunoaşterea mijloacelor de 

protecţie, a caracteristicilor acestora şi principiilor de alegere a lor; 
 capacitatea de a soluţiona probleme privind compensarea puterii reactive la întreprinderi, 

privind automatizarea sistemelor de AEE;  
 capacitatea de a aprecia calitatea energiei electrice şi a prevede măsuri de ameliorare a 

acesteia. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice de calcul în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi 
susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de a evalua calitativ şi cantitativ rezultatele 
obţinute şi de a propune soluţii raţionale. 
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională. Utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de 
date, cursuri on-line etc.), atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Formarea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice în domeniul alimentării cu energie 
electrică a întreprinderilor, în alegerea schemelor şi a soluţiilor optimale, în aspect tehnic şi 
economic, care asigură alimentarea fiabilă şi calitativă cu energie electrică a consumatorilor. 

Obiectivele 
specifice 

Formularea corectă a problemelor ce ţin de proiectarea sistemelor de AEE ale întreprinderilor. 
Elaborarea unor proiecte raţionale de alimentare cu energie electrică.  
Eficientizarea proceselor de distribuţie şi consum al energiei electrice în incinta întreprinderilor. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T1.  Generalităţi. Caracteristica, scopul şi obiectivele de bază ale cursului. 2 0,5 

T2.  Consideraţii generale privind sistemele electrice. Sistemul de AEE 
       al întreprinderii. 

2 0,5 

T3.  Clasificarea şi caracteristica receptoarelor electrice industriale. 2 2 

T4.  Sarcini electrice. Curbe de sarcină. Metode de determinare  
        a sarcinilor electrice. 

4 4 

T5.  Distribuţia energiei electrice la tensiuni joase. Reţelele electrice 
       din secţiile întreprinderilor industriale. 

8 2 

T6.  Distribuţia energiei electrice în incinta întreprinderilor la tensiuni înalte. 8 3 

T7.  Calitatea energiei electrice. 6  

T8.  Compensarea puterii reactive. 6 2 

T9.  Autopornirea motoarelor electrice. 3  

Total prelegeri: 45 14 
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Tematica seminarelor 

LP1, LP2, LP3. Principii de bază la proiectarea sistemelor de AEE ale 
întreprinderilor. Calculul sarcinilor electrice a secţiilor şi întreprinderii în 
întregime prin diferite metode. Utilizarea calculatorului la calculul sarcinilor 
electrice. Programe de calcul. Pregătirea datelor iniţiale pentru calculul 
sarcinilor. Interpretarea rezultatelor. Construirea cartogramei sarcinilor 
electrice. Determinarea centrului de sarcini electrice al întreprinderii. 

6 1 

LP4. Alegerea tensiunii racordului întreprinderii la sistemul electroenergetic. 
         Elaborarea schemei racordului şi alegerea elementelor acestuia.          

2 1 

LP5, LP6. Alegerea numărului şi puterii transformatoarelor staţiei principale 
coborâtoare de tensiune şi a posturilor de transformare din secţiile 
întreprinderii şi a locurilor de  amplasare a acestora. 

4  

LP7. Elaborarea schemelor de distribuţie a energiei electrice în incinta secţiilor. 2 1 

LP8, LP9. Elaborarea schemei reţelei de distribuţie a energiei electrice la medie 
tensiune. Alegerea variantei raţionale de schemă în baza calculului tehnico-
economic. 

4 1 

LP10, LP11. Întocmirea schemei de calcul şi calculul curenţilor de scurtcircuit în 
sistemul de AEE al întreprinderii. Utilizarea programelor de calcul. 

4 0,5 

LP11. Alegerea şi verificarea aparatelor şi a părţilor conductoare la acţiunea 
curenţilor de scurtcircuit. 

2 0,5 

LP12. Compensarea puterii reactive. Elaborarea bilanţului puterilor reactive la 
întreprindere. 

2 0,5 

LP13. Protecţia prin relee şi automatizarea în sistemul de AEE al întreprinderii. 
           Verificarea sensibilităţii şi selectivităţii protecţiilor. 

2 0,5 

LP14.    

Total seminare: 15 6 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studiul caracterului de decurgere a procesului tranzitoriu la scurtcircuit. 3 2 

LL2. Studiul regimului de scurtcircuit trifazat în baza unui SIMULINK-model al 
        unui sistem electric. 

4  

LL3. Modelarea regimurilor de s.c. nesimetric într-un sistem electric cu utilizarea 
        pachetului de extensie SIMULINK din componenţa MATLAB.  

4  

LL4. Analiza asistată de calculator a regimurilor de s.c. în sistemele electrice. 4 4 

Total lucrări de laborator: 15 6 

Tema lucrării de an 

În cadrul cursului studenţii realizează un proiect de an individual cu caracter multidisciplinar, care 
prevede elaborarea sistemului de AEE al unei întreprinderi industriale medii. În cadrul acestuia urmează 
a fi soluţionate şi probleme ce ţin de protecţia prin relee a elementelor, compensarea puterii reactive, 
automatizarea şi măsurările electrice necesare.   
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12. I. Romanciuc. Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor. Îndrumar de proiectare. – 
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13. I. Proţuc ş.a. Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Îndrumar 
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Suplimentare 15.  Федоров А.А., Рожкова Л.Е. Учебное пособие по курсовому и дипломному 
проектированию. – М.: Энергоатомиздат, 1987 -  

16.  Pogora V.  Procese tranzitorii în sistemele de alimentare cu energie electrică.  
Utilizarea calculatoarelor la calcule în proiectele de an şi de licenţă. Indicaţii 
 metodice. Chişinău, U.T.M., 2013 -  66 p.  

17.  Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – 
 M.: Энергоатомиздат, 1970.  – 648 с.   

 

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, seminare 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 cunoaşterii: aspectelor teoretice privind procesele din 
sistemele de AEE ale întreprinderilor; principiilor de construire a sistemelor de AEE; a schemelor reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice în incinta întreprinderii şi a secţiilor; modalităţilor de alegere şi verificare a 
părţilor conductoare şi a aparatajului electric; principiilor de realizare a protecţiilor elementelor sistemului de 
AEE şi de automatizare a acestuia. 

 


