
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MO DULULUI  
 
 

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

 

MAȘINI ȘI ACȚIONĂRI ELECTRICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Inginerie Electrică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0713.3 – TermoEnergetică (TE) 
0710.1 – Inginerie și Managemnt în Energetică (IME) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

2 
3 

E 
S – unitate 
de curs  de 
specialitate  

 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Codul disciplinei 
Anul 

predării 

Seme-

strul 

Numărul de ore Evaluarea 

Prelegeri Seminare 
Lucrări de 

laborator 

Lucrul 

individual 
Credit curentă Finală 

S.04.O.036 – TE 

S.04.O.039 - IME 

Învăţământ  cu frecvenţă la zi 

II IV 30 15 15 60 4 2 atestări examen 

S.04.O.036 – TE 

   

Învăţământ  cu frecvenţă redusă 

III V 10 4 4 102 4 - examen 

 
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 

vituală, internet. 
Lecţii practice Explicarea modalităților de rezolvare a problemelor  necesită cunoaşterea satisfăcătoare de către 

studenţi a temei teoretice respective. 

Laborator/seminar 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 CT1 Identificarea şi formularea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, şi a etapelor de lucru, 

http://www.utm.md/
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transversale 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 demuncă eficientă în cadrul echipei. 
 

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 pentru acționarea electrică a mașinilor de lucru, 

eficientizarea energetică și automatizarea proceselor tehnologice 

Obiectivele specifice  Rolul mașinilor și acționărilor electrice în contextul politicilor actuale  de eficiență 

energetică, utilizare a surselor regenerabile, mediu, automatizare și calitate.  

 Principii de funcționare și utilizare a mașinilor și acționărilor electrice.  

 Selectare optimă a motoarelor de acționare. Servicii de funcționare standard, clase de 

eficiență energetică IE. protecție IP, montare IM și umeditate ale motoareelor și 

echipamentelor. 

 Selectare cablu de conectare, aparate de pornire și protecție a ME 

 Metode de pornire și frânare ale motoarelor electrice, metode de reglare clasice  și  

moderne bazate pe convertoare statice și control vectorial. 
 Sisteme electromecanice reglabile pentru automatizarea proceselor tehnologice tipice.  

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tema 1. Introducere în  Mașini și Acționări electrice (MAE). Definiția, regimurile de 

funcționare și clasificarea Mașinilor Electrice (ME). Locul ME în generarea, transportarea 

și utiliarea energiei electrice.   Definiţia, structura și rolul acţionărilor automatizate cu 

motoare electrice.  Tendințe și probleme actuale  ale MAE. 

2 0,5 

Tema 2.  Sisteme electromecanice  (SEM) de conversie  a energiei. Legile conversiei 

electromecanice. Înfăşurările convertoarelor electromecanice. Producerea câmpului 

magnetic învârtito.  Reglarea sistemelor electromecanice.  Pierderi de putere în mașinile și 

acționările electrice. 

2 0,5 

Tema 3. Partea mecanică a sistemelor electromecanice. Ecuația fundamentală de 

mișcare. Caracteristicile statice ale motoarelor electrice și  maşinilor de lucru. Raportarea 

parametrilor schemei cinematice la arborele motorului. Stabilitatea statică SEM.   

2 1 

Tena 4. Calcularea puterii și alegerea optimală a motoarelor electrice de acționare. 

Principii generale. Încălzirea şi răcirea mașinilor electrice. Pierderi de putere și eficeința 

energtică a motoarelor electrice.  Servicii standard de funcţionare, clase de protecție, 

montare și umediditate. Metode de verificare termică  a motoarelor electrice 

2 0,5 

Tena 5. Transformatoare electrice. Destinația, datele nominale și clasificarea 

transformatoarelor electrice. Elemente constructive ale transformatorului  electric.Principiul 

de funcționare al transformatorului  electric. Ecuațiile de funcționare, schema echivalentă și 

diagrama de fazori a transformato-rului monofazat. Regimurile de funcționare ale transfor-

matorului. Bilantul de puteri  și randamentul transformatorului 

2 0,5 

Tena 6. Transformatoare trifazate și speciale. Noțiuni generale. Scheme și grupe de 

conexiune ale înfăşurărilor.  Caracteristica externă și randamentul transformatorului. 

Conectarea în paralel a transformatoarelor. Reglarea tensiunii. Tranformatoare de 

măsurare și speciale.. 

2 0,5 

Tena 7. Mașini electrice de curent continuu (MCC). Clasificarea și domenii de 

utilizare. Elemente constructive, parametrii  și principiul de funcționare. Elemente de 

înfăşurări de indus ale MCC. Comutaţia curentului și procedee de îmbunătăţire a 

comutaţiei. Scheme electrice de conectare și ecuațiile de bază ale MCC. 

2 0,5 

Tena 8. AE de curent continuu. Metode de pornire și frânare electrică.  Metrode de 

reglare a vitezei MCC.  Convertoare CA/CC și CC/CC de asociere cu MCC.  SAE de CC 

automatizate.  

2 0,5 

Tena 9. Maşina asincronă (MA). Domenii de utilizare. Elemente constructive, 2 1 
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parametrii  și principiul de funcționare. Schemele echivalente, ecuațiile de tensiune și 

curent MA.   

Tena 10. Regimuri energetice ale MA. Caracteristicele de funcţionare. Caracteristicile 

electromecanică și mecanică.  Regimurile de frânare electrică.  Motorul cu colivie dublă şi 

bare înalte.  

2 0,5 

Tena 11. AE cu MA. Metode pornire a MA  cu  rotorul în scurtcircuit. Reglarea vitezei 

unghiulare a motorului asincron. Convertoare statice electronice de asociere cu MA. 

Sisteme de control scalar. Sisteme de control vectorial. 

2 1 

Tena 12. Mașini sincrone (MS). Domenii de utilizare, elemente constructive și principiul 

de funcţionare.   Sisteme de excitaţie.  Conectarea în paralel și la reţea a MS.  
2 0,5 

Tena 13. Reglarea mașinilor sincrone. Caracteristicile în sarcină şi de reglare a 

generatorului sincron în regim autonom. Caracteristica unghiulară. Reglarea puterii active 

a generatorului sincron. Reglarea puterii reactive a generatorului sincron. SAE cu motoare 

sincrone. 

2 

1 

Tena 14. Mașini electrice speciale.  Tahogeneratoare. Selsine. Mașini universale cu 

colector. MS cu magneți permanenți și MCC fără perii (BLDC).  Servomotoare și 

servoacționări electrice. 

2 0,5 

Tena 15. Utilizarea MAE pentru automatizarea și eficientizarea proceselor 

tehnologice. Sisteme de acționări electrice de automatizare a proceselor industriale tipice. 

Sisteme de acționări  ale mașinilor de ridicare-coborâre, transport electric și 

ventilirae/pompare cu eficiența energetică majorată. Legile afinității turbomecanismelor. 

2 

1 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de practice/seminarelor 
S1. Calculul forţelor şi cuplurilor de sarcină, maselor şi momentelor de inerţie raportate la arborele 

motorului. Calculul puterii necesare şi alegerea prealabilă a unui motor de acţionare 

2 0,5 

S2. Determinarea grupelor de conexiune ale transformatorului trifazat. Exemple practice 2 0,5 

S3. Calculul caracteristicii mecanice şi electromecanice naturale ale MCC. Calculul reostatului de 

pornire 

2 0,5 

S4. Calculul parametrilor și caracteristicilor mecanice ale MA  2 0,5 

S5. Caracteristicle de reglare ale MA cuplat cu un convertor de frecvență 2 0,5 

S6. Maşini sincrone. Caracteristicile de funcţionare MS. Funcţionarea MS în paralel. Exemple  

practice. 

2 0,5 

S7. Eficiența energetică a proceselor pompare/ventilare bazate pe acționări electrice reglabile 3 1 

Total lucrări de practice/seminare: 15 4 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 
LL1. Tehnica securitățiiîn laboratoarele de MAE. Cercetarea transformatorului electric 4 1 

LL2. Cercetarea regimurilor de frânare electrică a MCC cu excitație independentă 3 1 

LL3. Cercetarea metodelor de pornire ale MA cu rotorul scurtcircuitat 4 1 

LL4. Eficiența eneregetică a sistemului de ventilare cu AE reglabilă cu MA și CSF 4 1 

Total lucrări de laborator: 15 4 
 

8. Referinţe bibliografice 
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387p.  

4. Ambros T. Şcrebeţ L. Teorie şi aplicaţii pentru maşini de curent continuu şi transformatoare electrice. 

Partea 1. Chişinău. UTM. 2002. -105p. Ambros T. Beldiman N. Teorie şi aplicaţii pentru maşini asincrone 

şi sincrone. Partea 2. Chişinău. UTM. 2002. -120p.  

5. Gheorghe Manolea. Acţionări electromecanice. Tehnici de analiză teoretică şi experimentală. 

Ed.Universitaria, Craiova, 2003. – 312 p. (varianta electronica)  
Suplimentare 1. Băbescu M. Maşini electrice culegere de probleme rezolvate. Bucureşti. Editura tehnică. 1996. – 136p. 

2. Ion Boldea. S.A.Nasar. Electric Drives. 3d edition, CRC Press, 2016, - 650 pp. (varianta electronica) 

3. Austin Hughes. Electric Motors and Drives:  Fundamentals, Types and Applications. Published by Elsevier,  

2006. www.ebook3000.com 

4. Электронный учебник "Электрические машины".  http://elmech.mpei.ac.ru/em/em/em_cont_0.htm 

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 

20% 20% - 60% 

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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