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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ  

1.2. superior 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.3. Facultatea Facultatea de Inginerie 

1.4. Departamentul Departamentul de Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

1.5. Domeniul de studii Inginerie Energetică 

1.6. Ciclul de studii Licenţă 

1.7. Programul de  

studii/calificarea 
Energetică Industrială 

1.8. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei MAŞINI ȘI ACȚIONĂRI ELECTRICE  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Livinţi Petru 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Prof. dr. ing. Livinţi Petru 

2.4. Anul de  

       studiu 

II 2.5. Semestrul  4 2.6. Tipul de  

       evaluare 

E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe  

        săptămână 

4 3.2. Curs 3 3.3.  

Laborator 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru  

       din planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 42 3.6. 

Laborator 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): 0 

 

3.7. Total ore studiu individual  19 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite  3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
 Electrotehnica  

4.2. de   
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competenţe 

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 Laborator cu echipamente adecvate şi software de programare pentru aceste 

echipamente. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al  

       disciplinei 
 Insusirea cunoştinţelor de bază privind transformatoarele electrice, maşinile 

electrice şi sistemele de acţionare electrică.   

7.2. Obiectivele specifice  cunoasterea de către studenţi a problematicii de bază a transformatoarelor   

 electrice şi a maşinilor electrice. 

 studiul principiilor de funcţionare ale transformatoarelor şi maşinilor electrice.  

 însuşirea tehnicilor de investigare şi analiză a transformatoarelor electrice,  

 maşinilor electrice şi a sistemelor de acţionare electrică. 

 cunoaşterea şi modelarea proceselor fundamentale ale conversiei   

 electromagnetice. 

  obţinerea de deprinderi intelectuale de către studenţi, care să le permită 

   valorificarea superioară a informaţiilor ştiinţifice ale disciplinei.  

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 I- TRANSFORMATOARE                                                                                                  

  1.  Transformatorul  electric. Elemente constructive  de bază,   

       clasificări, mărimi  nominale ale transformatoarelor.     

2 Prelegere  

  2.  Principiul de funcţionare al transformatorului monofazat. 

     Ecuaţiile  transformatorului  monofazat  în teoria tehnică. 

     Ecuaţiile transformatorului  fară pierderi  în fier.                          

3 Prelegere  

  3.   Schema echivalenta şi diagrama de fazori la  

     transformatorul electric fără pierderi în fier   

1 Prelegere  

4. Transformatorul trifazat.  

     Constructia transformatorului. Scheme de conexiuni. 

     Grupe  de  conexiuni  trifazate  A, B, C, D.   

4 Prelegere  

II- MAŞINA DE CURENT CONTINUU   

  5.  Maşina  de curent continu.  

     Construcţia maşinii electrice de c.c  heteropolară.  

2 Prelegere  

  6.  Principiul de funcţionare al maşinii de c.c.  

     Elemente de baza ale infăşurărilor de curent continu.   

2 Prelegere  
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C3 Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor 

energetice 

C3.1  Descrierea terminologiei tehnice specifice și a elementelor conceptuale de bază ale sistemelor   

 (mecanice, pneumatice, hidraulice, electrice, electronice, optice, informatice etc.) utilizate în  

  mecatronică și robotică pentru realizarea de sisteme de automatizare locală 

 C3.2 Explicarea, interpretarea și utilizarea principiilor de funcţionare ale subsistemelor (mecanice, 

          pneumatice, hidraulice, electrice, optice etc.) în proiectarea și implementarea schemelor bloc şi de   

          funcţionare pentru sisteme de automatizare locală utilizate în mecatronică şi robotică 

C3.3. Elaborarea modelului constructiv-funcţional şi proiectarea ansamblurilor parţiale (mecanice,  

          pneumatice, hidraulice, electrice, optice etc.) integrate în subsisteme mecatronice şi robotice pentru  

          automatizări locale 

6
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  7.  Tensiunea electromotoare indusă în înfăşurările de c.c.  

     Câmpul magnetic al polilor de excitaţie.  

     Expresia cuplului electromagnetic a maşinii de curent     

      continuu.     

4 Prelegere  

  8.   Ecuaţii de funcţionare la maşina de curent continuu.  

      Bilanţul energetic al maşinii de curent continuu. 

2 Prelegere  

III. MAŞINA SINCRONĂ 

  9.   Maşina sincronă. Generalităţi. Construcţia maşinii   

      sincrone. Principiul de funcţionare al generatorului     

      sincron. Generatorul sincron cu poli înecaţi. Generatorul  

      sincron cu poli aparenţi.   

4 Prelegere  

  10. Puterea şi cuplul electromagnetic la maşina sincronă.  

      Caracteristicile generatorului sincron trifazat.  

      Funcţionarea în paralel a generatoarelor sincrone. 

      Motorul sincron. Ecuaţiile tensiunilor şi diagrama de  

      fazori. 

4 Prelegere  

IV. MAŞINA ASINCRONĂ  

  11. Maşina asincronă. Elemente constructive de bază.  

      Principiu de funcţionare al maşinii asincrone.  

      Ecuaţiile tensiunilor şi curenţilor maşinii asincrone în  

      regim tranzitoriu. 

4 Prelegere  

  12. Ecuaţiile tensiunilor şi curenţilor maşinii asincrone,  

      schema echivalentă şi diagrama de fazori în regim  

      armonic permenent.   

2 Prelegere  

  13. Ecuaţiile, schema echivalentă şi diagrama de fazori ale  

      maşinii asincrone  

      când sunt considerate pierderile în fier.  

      Bilanţul puterilor şi randamentul maşinii asincrone. 

2 Prelegere  

  14. Cuplul electromagnetic la maşina asincronă.  

        Caracteristica mecanică.  

      Metode de pornire a motoarelor asincrone. 

2 Prelegere  

V.  SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ  

  15. Sisteme de actionare electrică. Ecuatia fundamentala a  

        miscarii sistemelor de actionare electrică. 

     Raportarea cuplurilor statice si a momentelor de inertie  

     la viteza arborelui motorului. 

2 Prelegere  

  16. Masini de lucru. Caracteristici mecanice. Clasificarea  

         masinilor de lucru functie de caracteristica     

        )( fM r . 

2 Prelegere  

Bibliografie 

1.  Livinti P. , Puiu M. – Electrotehnică şi maşini electrice. Editura Tehnica – Info Chişinău , 2003;    

2. Livinti Petru            – Transformatoare şi maşini electrice. Editura PIM Iaşi, 2013 

3.  Livinţi Petru            – Micromaşini electrice şi acţionarea lor. Editura Alma Mater Bacău, 2007 

 4. Galan N., ş.a.          -  Maşini electrice, E.D.P. Bucureşti 1981; 

 5.  Bală Constantin     -  Maşini electrice, E.D.P. Bucureşti 1982; 

 6.  Fransua  Al.            - Maşini şi acţionări electrice, E.T. Bucureşti 1980; 

Bibliografie minimală 

 1. Livinti P. , Puiu M. – Electrotehnică şi maşini electrice. Editura Tehnica – Info Chişinău , 2003;    

2. Livinti Petru            – Transformatoare şi maşini electrice. Editura PIM Iaşi, 2013 

 

Aplicaţii (laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

  1.  Instrucţiuni de securitate şi sănătate a muncii şi  

    prezentarea laboratorului.  

2 Prelegere   

  2.  Încercările în gol şi în scurtcircuit ale transformatorului  

    monofazat 

2 Lucrare practică  

  3.  Generatorul de curent continuu cu excitaţie separată. 2 Lucrare practică  

  4.  Motorul de curent continuu cu excitaţie în serie.     2 Lucrare practică  

  5.  Motorul sincron trifazat. Pornirea în asincron a motorului  

       sincron. Caracteristicile în V ale motorului sincron. 

2 Lucrare practică  

  6.  Motorul asincron trifazat. Caracteristicile de funcţionare  

       ale motorului asincron trifazat. 

2 Lucrare practică  
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  7.  Monitorizarea curentului şi a turaţiei la un motor  

    asincron trifazat 

2 Lucrare practică  

Bibliografie 

1. Livinţi P., ş.a. – Maşini electrice – Îndrumar de laborator Vol. I, Universitatea Bacău, 1994 

2. Livinţi Petru   –  Micromaşini electrice şi acţionarea lor. Editura Alma Mater Bacău, 2007 

3. Livinti P. , Puiu M. – Electrotehnică şi maşini electrice. Indrumar de laborator. Editura Alma Mater Bacău, 2007.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studenţii au în general bune cunoştinţe in domeniul masinilor electrice. Odată cu dezvoltarea sistemelor  de actionare 

cu masini electrice, majoritatea angajatorilor reprezentativi din domeniu apreciază cunoştinţele absolvenţilor în 

domeniul masinilor electrice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

- Răspunsuri la examen Examen 40 % 

- Verificare pe parcurs  Lucrare scrisa. 40% 

- Prezenţă la curs Evidenţa prezenţei 10 % 

10.5. Laborator 
- Prezenţă şi activitare la laborator Prezentarea rezolvărilor, 

răspunsuri la întrebări 

10 % 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Realizarea lucrărilor de laborator. 

 Răspunsuri la subiectele din materia predata la curs pentru  nota 5. 

 

             Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 

              02.10.2020  Prof. dr. ing. Livinţi Petru   Prof. dr. ing. Livinţi Petru 

 

                                                

             Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

              05.10.2020 Prof. dr. ing. Culea George 

 

 

             Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

               06.10.2020 Conf.dr.ing. Mirela Panainte-Lehăduș 

 

 


