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ACȚIONĂRI ELECTRICE   

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 524.1 – Electromecanica (EM) 
529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6 
7 

E 
S– unitate 
de curs  de 
specialitate 

 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
8 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 240 60 30 30 30 90 - 

FR 240 18 12 12 30 168 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Transformatoare şi maşini asincrone,  Maşini sincrone şi de curent continuu,  

Teoria sistemelor şi reglare automată,  Electronica de putere, Mecanica 

teoretică și aplicata. 
Conform competenţelor Tehnologii Informaționale, Informatica aplicată 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, materiale, 
inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti. 
CP2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor,  tehnologia informației,   a 
metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor. 
CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a codurilor de 
bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi dezvoltarea metodelor 
eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor 

http://www.utm.md/
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CP 4. Abilităţi de stabilire, documentare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemelor de 
management al calităţii, sistemelor de management de mediu, sistemelor de management al securităţii 
informaţiei şi sistemelor de management al siguranţei alimentului   
CP 5. Proiectarea, producerea, utilizarea  şi menţinerea  mijloacelor de măsurare și  echipamentelor de  
încercare, inclusiv asigurarea legalităţii, uniformităţii şi trasabilităţii măsurărilor şi încercărilor 

Competenţe 
transversale 

 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice în elaborarea și utilizarea sistemelor 
de acţionare electrică pentru antrenarea în mișcare a mașinilor de lucru și automatizare a 
proceselor tehnologice 

Obiectivele specifice 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 

Tematica prelegerilor 
T1. Noţiuni generale.  Introducere în  SAE. Definiţia clasică şi modernă  a acţionării electrice. 

Structura şi părţile componente SAE.  Tendinţe actuale ale SAE  
2 

2 

T.2. Forţe şi cupluri statice de rezistenţă. Caracteristicile statice ale maşinilor de lucru. Diagrame 

de sarcină. 

2 
2 

T3. Exemple de scheme   cinematice ale AE. Raportarea parametrilor schemei cinematice la un 

arbore oarecare. 

2 
2 

T4. Scheme de calcul ale părţii mecanice. Ecuaţiile fundamentale de mişcare. Funcţionarea AE în 

regim staţionar 

2 
2 

T5. Procese  tranzitorii mecanice şi calculul diagramelor cinematice pentru diferite forme de 

variaţie a acceleraţiei. 

2 
 

T6. Alegerea şi verificarea puterii motoarelor electrice. Principii generale. Încălzirea şi răcirea 

motoarelor electrice. 

2 
2 

T7. Servicii tip de funcţionare ale motoarelor electrice. 2 1 

T8. Algoritmul general pentru alegerea şi verificarea puterii motoarelor electrice.  2 2 

T9. Metode de verificare a motoarelor electrice la   încălzire.  2  

T10. Alegerea şi verificarea motorului electric în serviciile de funcţionare S1şi S2 2  

T11. Alegerea şi verificarea motorului electric în serviciul de funcţionare S3. Calculul numărului 

maxim de conectări pe oră 

2 
 

T12. Ecuaţiile generale ale MCC cu excitaţie separată. Ecuaţiile M.C.C în regim staţionar. 

Caracteristici statice electromecanice şi mecanice. 

2 
 

T13. Scheme structurale ale M.C.C cu excitaţie separată. Proprietăţile dinamice. 2  

T14. Metodele de pornire şi frânare ale M.C.C cu excitaţie separate 2  

T15. Ecuaţiile generale ale M.C.C cu excitaţie serie. Caracteristici statice electromecanice şi 
mecanice. Metode de pornire şi  frânare 

2 
 

T16. Maşina asincronă ca motor de acţionare. Aspecte de comparare a M.A. şi a M.C.C. 

Ecuaţiile M.A. în axele de referinţă ale fazelor 

2 
 

T17. Noţiunea de fazor reprezentativ şi proprietăţile lui.  2  

T18. Axe de referinţe folosite în descrierea matematică a motoarelor electrice de c.a. Fazorul 

reprezentativ în diferite axe de referinţe.  

2 
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T19. Ecuaţiile de tensiune ale MA în axele de referinţă ale fazelor  exprimate cu fazori 

reprezentativi. 

2 
 

T20. Transformările  Clarke şi Park:  transformarea MA trifazată într-o maşină bifazată 

echivalentă  

2 
 

T21. Puterea şi cuplul MA exprimate cu fazori reprezentativi. 2  

T22. Analogia dintre  modelul bifazat al MA şi MCC cu excitaţie independentă. Principiul de 

comandă vectorială a MA 
2 

 

T23. Ecuaţiile MA în regim staţionar. Caracteristica mecanică şi electromecanică naturală. 

Metode de calcul 
2 

 

T24. Caracteristici mecanice artificiale. Reglarea vitezei MA. 2  

T25. Procedee de pornire ale  MA  2  

T26. Procedee de frânare  ale MA 2  

T27. Identificarea şi clasificarea proceselor tranzitorii în AE 2  

T28. Procese tranzitorii electromagnetice şi electromecanice 2  

T29. Ecuaţiile diferenţiale ale procesului tranzitoriu electromagnetic şi electromecanic. Soluţia 

acestora 
2 

 

T30. Procese tranzitorii electromecanice la pornirea, frânarea şi inversarea sensului de rotaţie 2  

Total prelegeri: 60 18 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor seminarelor/practice 
S1. Studiu de caz. Sisteme de acţionare electrică: utilizări  şi tendinţe actuale 2  

S2. Calculul forţelor şi cuplurilor de sarcină, maselor şi momentelor de inerţie raportate 
la arborele motorului.  

2 2 

S3. Calculul procesului tranzitoriu mecanic 2  

S4. Calculul puterii necesare şi alegerea prealabilă a unui motor de acţionare 4 2 
 
 

S5. Verificarea la încălzire a motorului ales pentru serviciul S1 2 
S6. Verificarea la încălzire a motorului ales pentru serviciul S3 2 
S7. Calculul caracteristicii mecanice şi electro -mecanice natural al MCC 2 2 
S8. Calculul caracteristicilor mecanice artificiale la frânarea dinamică . Calculul reostatului 
de pornire 

2  

S9. Calculul caracteristicilor mecanice şi electromecanice ale motorului de tracţiune a 
troleibuzului  

2  

S10. Studiu de caz: măsurarea indirectă a momentului şi vitezei MA la pornirea directă 
folosind modelul bifazat 

2 2 

S11. Calculul caracteristicilor mecanice ale MA cu rotor în scurtcircuit 2 2 
S12. Calculul duratei de timp la  pornirea directă 2  

S13. Identificarea parametrilor modelului SIMULINK pentru efectuarea lucrării de 
laborator  

2  

S14. Calculul caracteristicilor mecanice ale MA cu reglarea tensiunii de alimentare 2  

S15. Calculul caracteristicilor mecanice ale MA cu control scalar 2 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 

Tematica lucrărilor de laborator 
L1. Prezentarea ciclului de lucrări şi cerinţelor generale privind executarea studiilor 

experimentale. Instrucţiuni privind tehnica securităţii. 

2 2 

L2. Studiul părţii mecanice a acţionării electrice 4 2 
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L3. Studiul proceselor tranzitorii mecanice ale acționărilor electrice 4  

L4. Studiul procesului de încălzire şi răcire a motorului în serviciile de  de funcţionare S1 şi S2 4 2 

L5. Studiul experimental al caracteristicilor statice mecanice şi electro-mecanice ale MCC 4 2 

L6. Studiul experimental al caracteristicilor MA folosind standul de încercări cu  frânare 

electrică 

4 2 

L7. Reglarea vitezei MA prin reglarea tensiunii şi frecvenţei 4 2 
L8. Simularea pe calculator a proceselor tranzitorii electro-mecanice şi electromagnetice 4  

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 
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http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php. 
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4. Gheorghe Manolea. Acţionări electromecanice. Tehnici de analiză teoretică şi experimentală. 
Ed.Universitaria, Craiova, 2003. – 312 p. (varianta electronica) 

5. Gheorghe Manolea. Sisteme automate de acţionare electromecanică. Ed.Universitaria, Craiova, 2004. 
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Suplimentare 1. Ned Mohan. First course on Power Electronics and Drives. NMPERE, 2003.- 251p. 
2. Ion Boldea. S.A.Nasar. Electric Drives. 3d edition, CRC Press, 2016, - 650 pp. 
3. Austin Hughes. Electric Motors and Drives:  Fundamentals, Types and Applications. Published by 

Elsevier,  2006. www.ebook3000.com 
4. Mohamed A. El-Sharkawi.  Fundamentals of Electric Drives. Hardcover,  2000.  

5. B.G.Oniscenco. Электрический привод: Учебник для вузов.  М.: РАСХН, 2003.  -320 p. 
www.twirpx.com 

 

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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  
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