F I Ş A D I S C I P L I N E I 1)
1. Date despre program
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Inginerie Mecanică şi Electrică
Automatică, Calculatoare şi Electronică
Inginerie Electrică
Licenţă
Electromecanică

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii universitare
Ciclul de studii universitare
Programul de studii universitare

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3.

ECHIPAMENTE ELECTRICE
SEF LUCRARI DR. ING. LIANA
GEORGESCU
SEF LUCRARI DR. ING. LIANA
Titularul activităţilor seminar/laborator
GEORGESCU
Titularul activităţii proiect
III
Anul de studiu
6
Semestrul *
V6
Tipul de evaluare
Categoria formativă** / regimul*** disciplinei DD/O

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;
** DF - Discipline fundamentale; DD - discipline de domeniu; DS - discipline de specialitate; DC - discipline complementare, DA disciplina de aprofundare, DSI- disciplina de sinteza.

*** obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
3.5. Total ore din planul de învăţământ

3
42

din care: 3.2. curs
din care: 3.6. curs

2
28

3.3. Seminar/laborator
3.7. Seminar/laborator

0/1
0/14

3.4. Proiect
3.8. Proiect

3.9. Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.10 Total ore studiu individual 33
75
3.11. Total ore pe semestru
3
3.12. Numărul de credite

ore

16
4
10
3

Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea Codului
naţional al calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.880 bis / 13.XII.2011
1)
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

4.2. de competenţe







Teoria câmpului electromagnetic
Teoria circuitelor electrice
Măsurări electrice şi electronice
Mecanisme
Noţiuni generale de câmp electromagnetic şi de circuite electrice în
diverse regimuri de funcţionare;
 Noţiuni privind măsurarea diverselor mărimi electrice şi neelectrice;
 Noţiuni privind cinematica şi dinamica mecanismelor.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului


 Laborator de Echipamente electrice, dotat cu aparatură necesară

Competeţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
 Aplicarea adecvată a cunoştinţelor privind conversia energetică, fenomenele
electromagnetice şi mecanice specifice echipamentelor electrice de comutaţie şi
protecţie (CP-3);
 Descrierea principiilor de funcţionare a echipamentelor electrice de comutaţie şi
protecţie, a principalelor surse de perturbaţii electromagnetice, precum şi a
normelor în privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) a echipamentelor
electrice şi electronice (CP-3);
 Explicarea şi interpretarea regimurilor de funcţionare ale echipamentelor
electrice şi electromecanice (CP-3);
 Identificarea echipamentelor electrice în funcţie de componenţa acestora,
modelarea matematică, precum şi descrierea cinematică şi dinamică a acestora
(CP-3);
 Aprecierea calităţii şi performanţelor funcţionale ale echipamentelor electrice
din cadrul sistemelor electromecanice prin metode specifice (CP-3).
 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi
formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romana cat si intr-o
limba de circulaţie internationala (CT-3).

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei

 Cunoasterea principiilor de functionare, a constructiei,
caracteristicilor si regulilor de exploatare şi intreţinere ale
aparatelor electrice de comutatie si protectie.

7.2. Obiectivele specifice

 Cunoasterea constructiei, funcţionării, caracteristicilor si
modului de exploatare şi intreţinere ale aparatelor electrice
de comutatie si protectie atât pe joasă tensiune, cât şi pe
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medie şi înaltă tensiune;
 Cunoaşterea şi înţelegerea modului de alegere a aparatelor
de comutaţie şi protecţie;
 Cunoaşterea unor elemente privind proiectarea instalaţiilor
electrice;
 Utilizarea şi valorificarea creativa a cunoştinţelor
dobandite la aceasta disciplina.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Notiuni generale. Definitii si
clasificari; Parametrii electrici
nominali; Comutatia; Contactele
electrice; Izolatia aparatelor electrice;
2. Aparate electrice de joasa tensiune.
Aparate neautomate; Aparate de
comanda: contactoare; ruptoare;
contactoare statice;
3. Aparate de conectare si protectie:
intreruptoare automate; sigurante
fuzibile; Relee: relee
electromagnetice; relee de inductie;
relee termice; relee de timp;
4. Exploatarea si întretinerea
aparatelor de joasa tensiune;

Nr.ore
2

Metode de predare
Prelegere utilizand
instrumentarul didactic si
suportul de curs.

6

Prelegere utilizand
instrumentarul didactic si
suportul de curs.

4

Prelegere utilizand
instrumentarul didactic si
suportul de curs.

4

5. Aparate electrice de înalta tensiune.
Aparate de comutatie de înalta
tensiune: Întreruptoare: caracteristici;
intreruptoare cu ulei putin;
intreruptoare cu hexafluorura de sulf;
intreruptoare cu vid; Dispozitivele de
actionare ale întreruptoarelor:
dispozitive cu resort ; dispozitive
pneumatice; dispozitive solenoidale ;
dispozitive oleopneumatice;
6.Separatoare de înalta tensiune:
separatoare; separatoare de sarcina;
Aparate de protectie de înalta
tensiune: sigurante fuzibile de înalta
tensiune; descarcatoare: eclatoare;
descar-catoare tubulare; descarcatoare
cu rezistenta variabila; descarcatoare
cu suflaj magnetic;

6

Prelegere utilizand
instrumentarul didactic si
suportul de curs.
Prelegere utilizand
instrumentarul didactic si
suportul de curs.
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6

Observaţii

Prelegere utilizand
instrumentarul didactic si
suportul de curs.

Document de uz intern

Bibliografie
1.
Liana, Georgescu, Echipamente electrice, Editura UPG Ploiesti, 2018.
2.
Liana Georgescu, Optimizari in electroenergetica industriala, Edit. UPG Ploiesti, 2007
3.
Liana Georgescu, Instalatii electrice. Îndrumar pentru laboratorul de incercari si
verificari, Editura UPG Ploiesti,2000.
4.
Liana Georgescu, Instalatii electrice in incinta consumatorilor industriali- Fascicula IAparate electrice, UPG Ploiesti,2000.
5.
****** PE 003/79 Nomenclatorul de verificari, încercari si probe privind montajul,
punerea în functiune si darea în exploatare a instalatiilor energetice.
6.
****** PE 930/89 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor electrice din
întreprinderile industriale si similare.
7.
****** 3E-1-67 Normativ de încercari si masurari la echipamente si instalatii electrice.
8.
Badea I, s.a. Exploatarea înstalatiilor de protectie si automatizare ale sistemelor electrice.
Editura tehnica, Bucuresti, 1977.
9.
Radovici B., s.a. Electrotehnica, Masurari si Masini Electrice, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1975.
10.
Golovanov C., Albu M., s.a. Probleme moderne de masurare in electroenergetica. Editura
Tehnica, Bucuresti, 2002.
11.
Golovanov C., Iordanescu I., Postolache P., s.a. Instalatii electroenergetice si elemente de
audit industrial. Editura TIPOGAL, 2008.
12.
****** AEG, Medium-Voltage Swithing Devices, 1999.
13.
****** Merlin Gerin, MV, Distribution SF 6 circuitbrikers, 2000.
14.
Schneider Electric, Manualul instalatiilor electrice, 2007.
15.
T.A. Short, Electric power distribution handbook , CRC Press LLC 2004.
16.
John D. McDonald, Electric power substations engineering, CRC Press LLC 2003.
8.2. Laborator
1. Instructaj introductiv general la
începerea activitatii practice;

Nr. ore
2

2. Contacte. Masurarea rezistenţelor
de contact;

2

3. Măsurarea rezistenţei de izolaţie;

2

4. Surse pentru variatia curentului si a
tensiunii;

2

F 021.06/Ed.7

Metode de predare
Prezentarea normelor de
tehnica securitatii muncii si
a pericolelor potentiale in
laboratorul de echipamente
electrice.
Prezentarea lucrarii si
realizarea montajului de
catre studenti folosind
aparatura de laborator
adecvata.
Prezentarea lucrarii si
realizarea montajului de
catre studenti folosind
aparatura de laborator
adecvata.
Prezentarea lucrarii si
realizarea montajului de
catre studenti folosind
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5. Verificarea si reglajul releelor
electromagnetice si de inducţie;

2

6.Verificarea si reglajul releelor
electronice;

2

7. Incheierea activităţii. Colocviu de
laborator.

2

aparatura de laborator
adecvata.
Prezentarea lucrarii si
realizarea montajului de
catre studenti folosind
aparatura de laborator
adecvata.
Prezentarea lucrarii si
realizarea montajului de
catre studenti folosind
aparatura de laborator
adecvata.
Verificarea insusirii
cunostintelor teoretice si
practice de la laborator.

Bibliografie
1. Liana Georgescu. Instalatii electrice. Îndrumar pentru laboratorul de incercari si verificari.
UPG Ploiesti,2000.
2. Liana Georgescu. Instalatii electrice in incinta consumatorilor industriali- Fascicula I-Aparate
electrice, UPG Ploiesti,2000.
3. Liana, Georgescu, Echipamente electrice, Editura UPG Ploiesti, 2018.
4.****** PE 003/79 Nomenclatorul de verificari, încercari si probe privind montajul, punerea
în functiune si darea în exploatare a instalatiilor energetice.
5.****** PE 930/89 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor electrice din întreprinderile
industriale si similare.
6.****** 3E-1-67 Normativ de încercari si masurari la echipamente si instalatii electrice.
7. Golovanov C., Albu M., s.a. Probleme moderne de masurare in electroenergetica. Editura
Tehnica, Bucuresti, 2002.
8. Golovanov C., Iordanescu I., Postolache P., s.a. Instalatii electroenergetice si elemente de
audit industrial. Editura TIPOGAL, 2008.
9. Liana Georgescu. Optimizari in electroenergetica industriala. Editura Universitatii PetrolGaze din Ploiesti, 2007.
10. ****** AEG, Medium-Voltage Swithing Devices, 1999.
11. ****** Merlin Gerin, MV, Distribution SF 6 circuitbrikers, 2000.
12. Schneider Electric, Manualul instalatiilor electrice, 2007.
13. T.A. Short, Electric power distribution handbook , by CRC Press LLC 2004.
14. John D. McDonald ed.-Electric Power Substations Engineering, by CRC Press LLC 2003.
8.3. Proiect

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
 Conţinuturile disciplinei cuprind cunoştinţele formative din domeniul echipamentelor
electrice necesare pregătirii inginerilor electromecanici şi sunt coroborate cu aşteptările
comunităţii epistemice, a asociaţiilor profesionale şi angajatorilor ce activează în acest
domeniu.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4. Curs

10.5. Seminar/laborator

10.1. Criterii de evaluare
Cunostinte teoretice
privind echipamentele
electrice de comutatie
si protectie.
Participare la curs
Cunoaşterea
părţii
teoretice
aferentă
lucrărilor de laborator
Verificare referate şi
activitate laborator

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere
din nota finală

2 lucrări scrise

2x30%

Tabel prezenţă

10%

Test scris de laborator

15%

Examinare orală

15%

10.6. Proiect
10.7. Standard minim de performanţă
Cunostinte teoretice de baza privind echipamentele electrice de comutaţie şi protecţie.
Cunoaşterea teoretică şi practică a construcţiei, funcţionării şi utilizării aparatelor de comutaţie si
de protectie.

Data
completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de
seminar/laborator

________________

20.09.2020
Data avizării în
departament
28.09.2020
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Semnătura titularului de proiect

Director de departament

Decan

Conf. dr.ing. Pricop Emil

Șef lucr.dr.ing.Diniță Alin
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