
 

 

 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



         
 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
1.2 Facultatea  Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 
1.3 Departamentul Inginerie Electrică 
1.4 Domeniul de studii Inginerie Electrică 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii/Calificarea Sisteme Avansate în Inginerie Electrică/ Inginer electrician 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ANALIZA ȘI MODELAREA SISTEMELOR CU MICROUNDE 

PENTRU APLICAȚII INDUSTRIALE 
2.2 Titularul activităţilor de curs prof.univ.dr.habil. Hathazi Francisc Ioan 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

- / conf.univ.dr. Șoproni Vasile-Darie / conf.univ.dr. Molnar 
Carmen Otilia 

2.4 Anul de 
studiu 

IV 2.5 Semestrul VIII 2.6 Tipul de 
evaluare 

Ex. 2.7 Regimul 
disciplinei 

I/DAP 

(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă; (DAP) Disciplină de AProfundare 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  5 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect - / 2 / 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  70 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect - / 28 

/14 
Distribuţia fondului de timp  Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat 7 
Examinări 6 
Alte activităţi................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 55  
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Cunoștințe de Teoria Circuitelor Electrice I și II, Materiale electrotehnice, Tehnica 

microundelor, Electrotermie  
4.2 de competenţe Selectarea  adecvată a metodologiei de proiectare si a caracteristicilor elementelor 

componente si ale sistemelor electrice 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului On-linea, laptop, vorbire liberă. 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- / on-line, accesul la echipamentele cu microunde din cadrul 
laboratorului / / on-line, accesul la echipamentele cu microunde din 
cadrul laboratorului 

 
 
 
 
6. Competenţele specifice acumulate 
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  C2 – Utilizarea tehnicilor moderne de achiziție și prelucrarea datelor și utilizarea lor în sistemele 
complexe de echipamente în ingineria electrică 

 C3 – Analiza și dezvoltarea unor aplicații privind optimizarea proceselor industriale ale energiei 
electrice utilizând softuri specifice 

 C4 – Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice și neelectrice și a sistemelor de 
achiziție de date în sistemele electrice   

C
om
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nţ
e 

tra
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e  CT1 – Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a 

acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente: 
Rezolvarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu 
evaluarea corectă a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare și a 
riscurilor, în condiții de aplicare a normelor deontologice și de etică profesională în domeniu, 
precum și de securitate și sănătate în muncă 

 CT2 – Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă și aplicarea de tehnici de relaționare 
și muncă eficientă în cadrul echipei: 
Realizarea unui proiect executând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Cursul se adresează studenţilor de la specializarea Sisteme 

Avansate în Inginerie Electrică şi îşi propune să prezinte fenomenele de 
producere, transport şi utilizare a energiei microundelor în diferite 
aplicații industriale.  

7.2 Obiectivele specifice  Pornind de la precondițiile impuse de fiecare produs în parte 
supus procesării industriale cu microunde, studentul va fi capabil să 
analizeze variațiile parametrilor monitorizați și să proiecteze un cuptor 
cu microunde adaptat la produsul de procesat. 

 

8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
1-2. Aplicatoare de undă cu bandă transportoare. Undele plane. 
Ghiduri de undă. Impedanța mutuală. Raportul tensiunii undei 
staționare S. Exemple de aplicatoare cu bandă transportoare 

On-line, laptop,    
vorbire liberă 

4 

3-4. Structuri speciale de aplicatoare. Aplicatorul TE10n cu două 
cavități. Aplicatorul: periodic, TEM dreptunghiular, cu coamă, cu 
disc, cu dielectric, rezonant mobil, în spirală, radiante, elipsoidali 
și sferici 

On-line, laptop,    
vorbire liberă 

4 

5-6. Aspecte generale privind circuitul de încălzire cu microunde, 
fenomenele de descărcare în mediu gazos 

On-line, laptop,    
vorbire liberă 

4 

7-8. Procesarea cu microunde sub presiune a materialelor 
sensibile la temperaturi înalte 

On-line, laptop,    
vorbire liberă 

4 

9-10. Comanda, reglarea și adaptarea automată a procesului de 
uscare. 

On-line, laptop,    
vorbire liberă 

4 

11-13.Sisteme hibride în aplicații industriale ce utilizează 
tehnologiile cu microunde. 

On-line, laptop,    
vorbire liberă 

6 

14. Norme de siguranță adoptate pentru instalațiile cu microunde On-line, laptop,    
vorbire liberă 

2 

   Bibliografie: 
1. Soproni Vasile Darie, Hathazi Francisc Ioan, Molnar Carmen Otilia, Arion Mircea Nicolae - Analiza și 

modelarea sistemelor cu microunde pentru aplicații industriale (suport curs–format electronic), 2020, pp.143 
2.  Teodor Maghiar, Darie Şoproni – Tehnica încălzirii cu microunde, Editura Universităţii din Oradea, 2003 
3. Rulea Gh. – Tehnica frecvenţelor foarte înalte, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1966 
4. Rulea Gh. – Tehnica microundelor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 
5. Drăgoi Gh. - Tehnica frecvenţelor foarte înalte, Ed. Militară, Bucureşti, 1979 
6. Metaxas A. C. – Industrial Microwave Heating, Peter Peregrinus LTD., 1983 
7. Manolescu P., ş. a. – Măsurări electrice şi electronice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980 
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8. Adrian Vârtosu – Măsurări cu microunde şi optoelectronice, Univ. Politehnica Timişoara, 1996 
9. Tudor Palade – Tehnica microundelor, Univ. Politehnica Cluj, 1995 

 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
--- --- --- 
8.3 Laborator 
1. Norme de protecţia muncii specifice instalaţiilor cu 
microunde 

Vorbire liberă 2 

2.-3 Analiza partilor componente si a modului de 
functionare a instalatiei de laborator pentru uscarea sau 
tratarea cu microunde a materialelor dielectrice 

On-line, Vorbire liberă, 
utilizarea instalațiilor cu 
microunde din dotarea 

laboratorului 

4 

4. Analiza partilor componente si a modului de functionare a 
instalatiei de laborator pentru decontaminarea solului. 
Măsurarea și interpretarea rezultatelor 

On-line, Vorbire liberă, 
utilizarea instalațiilor cu 
microunde din dotarea 

laboratorului 

2 

5. Analiza partilor componente si a modului de functionare a 
instalatiei de laborator pentru extracția uleiurilor din 
semințe. Măsurarea și interpretarea rezultatelor 

On-line, Vorbire liberă, 
utilizarea instalațiilor cu 
microunde din dotarea 
laboratorului 

2 

6. Măsurarea și interpretarea parametrilor de proces la 
extracția din legume (morcovi) a betacarotenului 

On-line, Vorbire liberă, 
utilizarea instalațiilor cu 
microunde din dotarea 

laboratorului 

2 

7. Analiza părților componente și a modului de funcționare a 
instalatiei de laborator pentru extracția uleiurilor din substrat 
vegetal. Măsurarea și interpretarea rezultatelor 

On-line, Vorbire liberă, 
utilizarea instalațiilor cu 
microunde din dotarea 

laboratorului 

2 

8. Măsurarea și interpretarea rezultatelor la extracția 
uleiurilor din substrat floral.  

On-line, Vorbire liberă, 
utilizarea instalațiilor cu 
microunde din dotarea 

laboratorului 

2 

9-10. Analiza părților componente și a modului de 
funcționare a instalației de laborator pentru studiul 
materialelor ceramice susceptoare cu microunde. Măsurarea 
și interpretarea rezultatelor 

On-line, Vorbire liberă, 
utilizarea instalațiilor cu 
microunde din dotarea 

laboratorului 

5 

11-13. Analiza părților componente și a modului de 
funcționare a reactorului de laborator în câmp de microunde 
în vederea obținerii materialelor hibride (polimeri 
conductori, semiconductori sau dielectrici) prin procedee de 
piroliză prin pulverizare. Măsurarea și interpretarea 
rezultatelor 

On-line, Vorbire liberă, 
utilizarea instalațiilor cu 
microunde din dotarea 

laboratorului 

5 

14. Program de recuperare a lucrărilor de laborator On-line, Vorbire liberă, 
utilizarea instalațiilor cu 
microunde din dotarea 

laboratorului 

2 

Bibliografie 
1. Soproni Vasile Darie, Hathazi Francisc Ioan, Molnar Carmen Otilia, Arion Mircea Nicolae - Analiza și 

modelarea sistemelor cu microunde pentru aplicații industriale (suport îndrumător laborator – format 
electronic), 2020, pp. 43 

2. *** - Proiect PNII 51087, Tehnologii moderne utilizate la îmbunătățirea calității semințelor agricole 
depozitate, 2007-2010, director proiect – Șoproni Darie, Universitatea din Oradea 

3. Manolescu P., ş. a. – Măsurări electrice şi electronice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980 
4. Adrian Vârtosu – Măsurări cu microunde şi optoelectronice, Univ. Politehnica Timişoara, 1996 

 
8.4 Proiect   
1.Considerații teoretice privind încălzirea cu microunde On-line,  2 
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Vorbire liberă, laptop 
2. Câmpul electromagnetic si termic în instalaţiile 
electrotermice cu  microunde. Studiul comportării 
dielectricilor în câmp de microunde 

On-line,  
Vorbire liberă, 

laptop 

2 

3. Procesarea materialelor dielectrice în câmp 
electromagnetic 

On-line, Vorbire 
liberă,laptop 

2 

4.Utilizarea energiei microundelor în procesele de prelucrare 
a materialelor electrotehnice. Soluţii de proiectare şi 
optimizare a instalaţiilor electrotermice cu microunde 

On-line,  
Vorbire liberă, 

laptop 

2 

5. Modelarea numerică a aplicatoarelor utilizate la uscarea în 
câmp de microunde. Instrumente software în educaţie şi 
cercetare. 

On-line,  
Vorbire liberă, 

laptop 

2 

6. Procesarea în câmp de microunde a materiei prime din 
industria ușoară. Avantaje și dezavantaje 

On-line,  
Vorbire liberă, 

laptop 

2 

7. Aplicații utilizând softuri profesionale. Aspecte şi tendinţe 
actuale privind uscarea eficientă a materiei prime din 
industria ușoară 

On-line,  
Vorbire liberă, 

laptop 

2 

Bibliografie 
1. *** - Proiect PNII 51087, Tehnologii moderne utilizate la îmbunătățirea calității semințelor agricole depozitate, 

2007-2010, director proiect – Șoproni Darie, Universitatea din Oradea 
2. T. Leuca, Livia Bandici, Carmen Molnar – Aspecte privind încălzirea în câmp de microunde a materialelor 

dielectrice. Editura Mediamira Cluj-Napoca, 2006. 
3. Silaghi M.A., Silaghi H. – Tehnologii cu microunde. Tehnici informatice. Editura Treira, Oradea, 2001. 
4. Anca Tomescu – Sisteme cu microunde. Editura Matrix Bucureşti, 2001. 
5. Miron D. Tucă M., Cuciureanu V.– Microundele în procesele industriale. Editura ICPE, Bucureşti, 1995 

* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe durata 
celor 14 săptămâni ale fiecărui semestru al anului universitar. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conținutul disciplinei este adaptat și satisface cerințele impuse pe piața muncii, fiind agreat de partenerii 

sociali, asociații profesionale și angajatorii din domeniul aferent programului de licență. Conținutul 
disciplinei se regăsește în curicula specializării SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIE ELECTRICĂ 
și din alte centre universitare din România care au acreditate această specializare, astfel cunoșterea 
noțiunilor de bază este o cerință stringentă a angajatorilor din domeniu. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 
10.4 Curs Examen oral Examinare orală a 

studenților 
75% 

10.5 Seminar - - - 
10.6 Laborator Test de evaluare finală Evaluare orală – test, 

referat. 
5% 

10.7 Proiect Examen oral Examinare orală a 
studenților 

20% 

10.8 Standard minim de performanţă 
Realizarea lucrărilor sub coordonarea unui cadru didactic, pentru rezolvarea unor probleme specifice din domeniul 
electrotehnic cu evaluarea corectă a volumului de lucru, resurselor disponibile timpului necesar de finalizare a 
riscurilor, în condițiile aplicării normelor de securitate și sănătate în muncă. 
Componentele notei: Examen (Ex), Laborator (L), Proiect(P). Formula de calcul a notei: N = 0,75Ex + 0,05L + 0.20P 
Condiția obținerii creditelor: N ≥ 5, P = ≥ 5, L = ≥ 5 

Data 
completării: 

 
07.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
Prof..univ.dr.habil. Hathazi Francisc Ioan 

Date de contact: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie 

Electrică și Tehnologia Informației 

Semnătura titularului de laborator 
conf.univ.dr. Șoproni Vasile – Darie 

Date de contact: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie 

Electrică și Tehnologia Informației 
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FIŞA  DISCIPLINEI 
 
 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA 
1.3 Catedra/Departament INGINERIE ELECTRICA 
1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICA 
1.5 Ciclul de studii MASTERAT 
1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIE ELECTRICĂ  
 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei INTERFERENTE SI PROTECTIE ELECTROMAGNETICA-

CURS 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.Dr.Ing.Ec.  Silaghi Alexandru Marius 
2.3 Titularul activităţilor de 
laborator/proiect 

 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul deevaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DAP 
 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs 2 3.3 proiect  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator /proiect  
Distribuţia fondului de timp ore 72ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat  
Examinări 4 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 72  
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 
 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Cunoştinţe de matematica si fizica, Electrotehnica, Materiale electrotehnice. Electronics 
4.2 de competenţe Masurari  electrice, Microunde, Tehnologii cu microunde, Surse noi de energie 
 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului 

- prezenţă la minim 50% din cursuri; 
- cursul se poate desfasura fata in fata sau on line. 

5.2. de desfăşurare a 
laboratorului /proiectului 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 cunoaşterea principalelor reglementări existente în domeniu 
 asigurarea competenţelor în domeniul studiului câmpului electromagnetic, la un nivel superior 

cu aplicabilitate directă în concepţia tehnică. 
 proiectarea echipamentelor în domeniul ingineriei electrice şi a sistemelor de conversie şi 

utilizare a surselor neconvenţionale 
 dezvoltarea abilităţilor de conducere a proiectelor specifice în ingineria electrică 

C
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 capacitatea de a analiza si rezolva fenomenele perturbative din sistemele electrice 
 identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
 identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a 

acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor 
aferente 

 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 în limba romană cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Cursul de " Interferente electromagnetice " propune o 

familiarizare a studenţilor din domeniul inginerie electrică, cu 
noțiunile introductive ale  caampului electromagnetic si 
respective  unele aplicatii legate de  innterferentele  campului 
electromagnetic 

7.2 Obiectivele specifice  Fiind o dişciplină  de specialitate în ingineria electrică, 
obiectivul acesteia este prezentarea unor metode de calcul  
într-un cadru unitar a unor probleme de interes general, necesare 
rezolvării diferitelor probleme specifice c electrice.  

 Partea de proiectare  familiarizează studenţii cu aspecte practice 
privind funcţionarea sistemelor electrice la frecvențe inalte. 

 
 
8. Conţinuturi 
8.1.Curs Metode de predare Observaţii 
Cap.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului online 

2h 

Cap.2. NON-CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE 
 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului online 

 
 

4h 



Cap.3. MONITORIZAREA CALTATII  
            ENERGIEI ELECTRICE 
 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului online 

 
 

8h 

Cap.4. INDICATORI PENTRU APRECIEREA        
CALITATII ENERGIEI ELECTRICE ISO 9000 
 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului online 
 

4h 
 
 
 

Cap.5.TEHNOLOGIA SI MANAGEMENTUL  
COMPATIBILITATII ELECTROMAGNETICE 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului online 

 

6h 
 

Cap.6. ANALIZA NIVELULUI TEHNIC 
SI CALITATIV AL INTERFERENTELOR 
ELECTROMAGNETICE 
 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului online 
 

 
4h 

Total  28h 

Bibliografie 
1. R. Badoudal, C. Martin, S.Jacquet - "Les micro-ondes", Masson, Paris, 1993 
2. A. De Sabata - Măsurări cu microunde şi optoelectronice, Lit. Universităţii "Politehnica" Timişoara, 1996 
3. A. De Sabata - Tehnica Frecvenţelor Înalte, Timişoara: Orizonturi Universitare, 2001 
4. R. E. Collin - Foundations for microwave engineering, New York: McGraw-Hill, 1992 
5. D. M. Pozar -  Microwave Engineering, Second edition, New York: John Wiley and Sons, 1998. 
6. U.L. Rohde, M. Rudolph  - RF/Microwave Circuit Design for Wireless Applications, 2nd ed., Hoboken, 
NJ,USA: John Wiley& Sons, 2012, ISBN 978-0-470-90181-6 
7. G. Rulea - Bazele teoretice şi experimentale ale tehnicii microundelor, Ed. Şt. şi Enc., Bucureşti, 1989. 
8. D.D. Sandu - Dispozitive electronice pentru microunde, Ed. Şt. şi Enc., Bucureşti, 1982.  
9. M.A.Silaghi,Helga Silaghi -Tehnologii cu microunde.Tehnici informatice,Treira 2001, ISBN 973-8159-12-1 
10.G.D. Vendelin,A. M.Pavio, U.L.Rohde – Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear 
Techniques, 2nd ed, John Wiley& Sons, 2005, ISBN 0-471-41479-4 
Helga Silaghi - Calitatea energiei in sistemele de actionare electrica cu masina de inductie,  
Editura Treira , Oradea, 2000, ISBN 973-99649-3-1 
4. Bruce R. Archambeault - PCB Design for Real-World EMI Control, Springer, ISBN: 978-1-4020-7130-0 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Continutul disciplinei se regaseste in curricula specializarii si din alte centre universitare din Romania 
care au acreditate aceste specializări ,  astfel cunoaşterea notiunilor de baza și de proiectare din această 
dișciplină este o cerinţă stringentă a angajatorilor din domeniu (Celestica , Connectronics, Faist 
Mekatronics,  Comau, GMAB etc) din zona Parc  Industrial  Oradea. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

 Evaluarea se poate 
desfasura fata in fata sau 
on line. 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs - pentru nota 5 este 
necesară cunoaşterea 
noţiunilor fundamentale 
cerute în subiecte, fără a 
prezenta detalii asupra 
acestora 
- pentru nota 10, este 
necesară cunoaşterea 
amănunţită a tuturor 

Examen online 
Studenţii primesc spre 
rezolvare fiecare câte un 
formular cu întrebări cu 
3 variante de răspuns  (în 
total 10 puncte). 
 

100% 



subiectelor , conform 
grilei de examen  
 

    
10.5 Nota finala examen: Nfe=Nse 
10.6 Standard minim de performanţă 
Curs: 
Cunoşterea părţilor constructive şi a principiului de funcţionare al diferitelor echipamente electrice . 
Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate medie, asociate disciplinelor fundamentale şi 
inginereşti, specifice ştiinţelor inginereşti.   
 
E110, tel.:+40 259 408 458 , masilaghi@uoradea.ro, hhtp://masilaghi.webhost.uoradea.ro 
Data completării  Semnătura titularului de curs    
15.09.2020 
                                                                                             
                              Prof.univ.dr.ing. ec. Alexandru  Marius Silaghi  

Date de contact:                                                        
    Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 
    Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp E, etaj 1, sala E 110 

                                                    Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
                                                   Tel.: 0259-408458, E-mail: masilaghi@uoradea.ro 
                                                    Pagina web: http://masilaghi.webhost.uoradea.ro/                                 
 
 
 
 
Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 
24.09.2020 
                          Şef lucrări dr. ing. Francisc Hathazi 
         Date de contact: 

                Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 
                                                                      Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp A, etaj 2, sala A 206 

                                                                                                                              Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
                                                                                                                       Tel.: 0259-408172, E-mail: francisc.hathazi@gmail.com 
                                                                                                                               Pagina web: http://ihathazi.webhost.uoradea.ro 
 

Data avizării în Consiliul facultăţii  

28.09.2020        

                           Semnătură Decan 

                             Prof.univ.dr.ing. Mircea Gordan 
        Date de contact: 

                                                                                                                  Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 
                                                                                                    Str. Universităţii, nr. 1, Clădirea I, sala I003, 

                                                                                                      Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
                                                                                                                Tel.: 0259-408204,  E-mail: mgordan@uoradea.ro 

       
     
 
 



FIŞA  DISCIPLINEI 
 
 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA 
1.3 Catedra/Departament INGINERIE ELECTRICA 
1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICA 
1.5 Ciclul de studii MASTERAT 
1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIE ELECTRICĂ  
 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei INTERFERENTE SI PROTECTIE ELECTROMAGNETICA-

PROIECT 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 
laborator/proiect 

Prof.Dr.Ing.Ec.  Silaghi Alexandru Marius 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul deevaluare Vp 2.7 Regimul disciplinei DAP 
 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  3.3 proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  14 din care: 3.5 curs  3.6 laborator /proiect 14 
Distribuţia fondului de timp ore 36ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 36  
3.9 Total ore pe semestru 50 
3.10 Numărul de credite 2 
 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Cunoştinţe de matematica si fizica, Electrotehnica, Materiale electrotehnice.Masurari  
4.2 de competenţe Masurari  electrice, Microunde, Tehnologii cu microunde, Surse noi de energie 
 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului 

 

5.2. de desfăşurare a 
laboratorului /proiectului 

- prezenta obligatorie la toate orele de  proiect; 
- proiectul se poate desfasura fata in fata sau on line. 
 

 
 
 
 
 
 
 



6. Competenţele specifice acumulate 

   
   

   
 M
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 cunoaşterea principalelor reglementări existente în domeniu 
 asigurarea competenţelor în domeniul studiului câmpului electromagnetic, la un nivel superior 

cu aplicabilitate directă în concepţia tehnică. 
 proiectarea echipamentelor în domeniul ingineriei electrice şi a sistemelor de conversie şi 

utilizare a surselor neconvenţionale 
 dezvoltarea abilităţilor de conducere a proiectelor specifice în ingineria electrică 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  
 capacitatea de a analiza si rezolva fenomenele perturbative din sistemele electrice 
 identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
 identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a 

acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor 
aferente 

 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 în limba romană cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei    
7.2 Obiectivele specifice  Fiind o dişciplină  de specialitate în ingineria electrică, 

obiectivul acesteia este prezentarea unor metode de calcul  
într-un cadru unitar a unor probleme de interes general, necesare 
rezolvării diferitelor probleme specifice c electrice.  

 Partea de proiectare  familiarizează studenţii cu aspecte practice 
privind funcţionarea sistemelor electrice la frecvențe inalte. 

 
 
8. Conţinuturi 
8.2. Proiect Metode de predare Observaţii 

Etape de proiectare: 

Studenţii primesc tema de 
proiectare şi metodologia 
de proiectare şi sub 
îndrumarea cadrului 
didactic realizează etapele 
proiectului. 
Prezentare liberă şi discuţii 
pe baza temelor pe care 
studenţii le au de pregătit 
pentru ora respectivă. 

Total  14h 

1.Metode statistice cu aplicatie la monitorizarea calitatii 
energiei electrice 
2.Problematica calitatii energiei electrice 
3.Ameliorarea calitatii energiei electrice 
4.Sistemul informational al calitatii energiei electrice 
5.Proiectarea compatibilitatii electromagnetice a sistemelor 
electrice 
6.Simulare problemelor specifice de interferente 
electromagnetice 
7. Analiza circuitelor care modeleaza problemele de 
interferente electromagnetice 
  
 
 

2h 
2h 

 
2h 
2h 

 
2h 
2h 

 
2h 

 

Bibliogrfie 
1. R. Badoudal, C. Martin, S.Jacquet - "Les micro-ondes", 
Masson, Paris, 1993 
2. A. De Sabata - Măsurări cu microunde şi 
optoelectronice, Lit. Universităţii "Politehnica" Timişoara, 
1996 
3. A. De Sabata - Tehnica Frecvenţelor Înalte, Timişoara: 

  



Orizonturi Universitare, 2001 
4. R. E. Collin - Foundations for microwave engineering, 

New York: McGraw-Hill, 1992 
5. D. M. Pozar -  Microwave Engineering, Second edition, 
New York: John Wiley and Sons, 1998. 
6. U.L. Rohde, M. Rudolph  - RF/Microwave Circuit 
Design for Wireless Applications, 2nd ed., Hoboken, 
NJ,USA: John Wiley& Sons, 2012, ISBN 978-0-470-
90181-6 
7. G. Rulea - Bazele teoretice şi experimentale ale tehnicii 
microundelor, Ed. Şt. şi Enc., Bucureşti, 1989. 
8. D.D. Sandu - Dispozitive electronice pentru microunde, 
Ed. Şt. şi Enc., Bucureşti, 1982.  
9. M.A.Silaghi,Helga Silaghi -Tehnologii cu 
microunde.Tehnici informatice,Treira 2001, ISBN 973-
8159-12-1 
10.G.D. Vendelin,A. M.Pavio, U.L.Rohde – Microwave 
Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, 2nd 
ed, John Wiley& Sons, 2005, ISBN 0-471-41479-4 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Continutul disciplinei se regaseste in curricula specializarii si din alte centre universitare din Romania 
care au acreditate aceste specializări ,  astfel cunoaşterea notiunilor de baza și de proiectare din această 
dișciplină este o cerinţă stringentă a angajatorilor din domeniu (Celestica , Connectronics, Faist 
Mekatronics,  Comau, GMAB etc) din zona Parc  Industrial  Oradea. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

  
10.3 Pondere din nota 
finală 

10.6 Proiect - pentru nota 6 fiecare 
student are de parcurs 
etapele de proiectare 
- pentru nota 10 este 
necesară  parcurgerea 
tuturor etapelor de 
proiectare, cu finalizarea 
calculelor şi a aplicației 

Susţinerea orală 
Prezentarea proiectului 
în prezența  colegilor şi 
discuţii pe fiecare temă. 
În final fiecare student 
primeşte o notă, separată 
de cea de la examen, care 
reprezinta o pondere de  
20% din nota finală. 
Evaluarea se poate 
desfasura fata in fata sau 
on line. 

100% 

10.7 Nota proiect: Np=Np˃6 
10.8  Standard minim de performanţă 
Proiect: 
Realizarea unei lucrări / unui proiect, ca lider într-o echipă pluridisciplinară şi distribuirea cu responsabilitate 
de sarcini specifice subordonaţilor, cu adoptarea unei atitudini pozitive şi respect faţă de membrii echipei. 
 
E110, tel.:+40 259 408 458 , masilaghi@uoradea.ro, hhtp://masilaghi.webhost.uoradea.ro 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de proiect 
          15.09.2020       
                                      
                                                    
       Prof.univ.dr.ing.ec. Alexandru  Marius Silaghi 



Date de contact:                                                        
    Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 
    Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp E, etaj 1, sala E 110 

                                                    Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
                                                   Tel.: 0259-408458, E-mail: masilaghi@uoradea.ro 
                                                    Pagina web: http://masilaghi.webhost.uoradea.ro/                                 
 
 
 
Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 
24.09.2020 
                          Şef lucrări dr. ing. Francisc Hathazi 
         Date de contact: 

                Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 
                                                                      Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp A, etaj 2, sala A 206 

                                                                                                                              Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
                                                                                                                       Tel.: 0259-408172, E-mail: francisc.hathazi@gmail.com 
                                                                                                                               Pagina web: http://ihathazi.webhost.uoradea.ro 
 

Data avizării în Consiliul facultăţii  
28.09.2020        

                           Semnătură Decan 

                             Prof.univ.dr.ing. Mircea Gordan 
        Date de contact: 

                                                                                                                  Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 
                                                                                                    Str. Universităţii, nr. 1, Clădirea I, sala I003, 

                                                                                                      Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
                                                                                                                Tel.: 0259-408204,  E-mail: mgordan@uoradea.ro 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

1.2 Facultatea  INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI 

1.3 Departamentul INGINERIE ELECTRICĂ 

1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICĂ 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIA ELECTRICĂ 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CHESTIUNI SPECIALE DE ELECTROTEHNICĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs LEUCA TEODOR 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

LEUCA TEODOR 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei I 

(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ  

42 din care: 3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp (ore) 108 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 33  

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  (Conditionari) 

4.2 de competenţe  

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - prezenţă la minim 50% din cursuri 

5.2. de desfăşurare a seminarului 

/laboratorului/proiectului 

- Prezenta obligatorie la toate seminariile; 

- Se pot recupera pe parcursul semestrului maxim 4 seminarii (30 

%); 

- Frecvenţa la orele de seminar sub 70% conduce la refacerea 

disciplinei 
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6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
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n

al
e 

▪ C1. Asigurarea competențelor în domeniul studiului câmpului electromagnetic, la un nivel superior cu 

aplicabilitate directă în concepția tehnică, în special în problemele privind asigurarea calității energiei 

▪ Operarea cu concepte şi tehnici avansate din ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiei 

▪ Descrierea funcţionarii şi structurii sistemelor de calcul si aplicaţiilor lor în ingineria electrică 

folosind cunoştinţele referitoare la limbajele, mediile şi tehnologiile de programare 

▪ Explicarea şi interpretarea pachetelor de programe de analiză şi optimizare  

▪ Utilizarea adecvată a pachetelor de programe pentru modelarea şi rezolvarea unei probleme noi 

de inginerie electrică. 

▪ Utilizarea creativa a conceptelor fundamentale din electrotehnică, a metodelor de modelare si 

simulare, pentru realizarea modulelor unor sisteme electrice. 

▪ Descrierea modelelor si metodelor de analiza a câmpului electromagnetic şi circuitelor electrice 

▪ C6. Dezvoltarea abilităților de conducere a proiectelor specifice în ingineria electrică 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 ▪ CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare 

a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și 
riscurilor aferente;  

▪ CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea 
de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;  

▪ CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare 
profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, 
cursuri on-line etc.) atât în limba romană cât și într-o limbă de circulație internațională. 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  ▪ Înţelegerea modului de soluţionarea a problemelor de câmp 

electromagnetic întâlnite în aplicaţiile practice. 

▪ Determinarea directă a mărimilor de natură electrică 

utilizând dispozitive de măsură. 

▪ Rezolvarea problemelor de câmp electromagnetic, a 

problemelor de circuite electrice, a problemelor de câmp 

electromagnetic şi circuite electrice utilizând programe 

profesionale de analiză numerică. 

7.2 Obiectivele specifice ▪ Cursul de "Chestiuni speciale de electrotehnică" îşi 

propune să prezinte fenomenele electromagnetice din punct 

de vedere al aplicaţiilor în tehnică şi se adresează 

studenţilor de la masterat din domeniul inginerie electrică, 

specializarea “Sisteme avansate în inginrie electrică”, iar 

obiectivul lui  este prezentarea într-un cadru unitar a unor 

metode de calcul de interes general, necesare rezolvării 

diferitelor probleme specifice electrotehnicii clasice sau 

moderne.  

▪ Activitatea de seminar este axată pe aplicaţii specifice 

capitolelor predate la curs şi urmăreşte formarea unor 

deprinderi în domeniul electric, utilizarea modelării fizice 

şi numerice, dimensionarea unor montaje,  evaluarea 

erorilor în determinările experimentale efectuate. 

 

 

 

 

8. Conţinuturi* 



 3 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

Utilitatea cursului 

Recapitularea unor cunoştinţe de Algebră şi Analiză vectorială 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 

2 

CAP.1. MĂRIMI DE NATURĂ ELECTRICĂ 

Câmpul electric în vid. Intensitatea câmpului electric în vid  

Sarcina electrică 

Câmpul electric în corpuri. Intensitatea câmpului electric E. 

Inducţia electrică D 

Polarizaţia electrică 

Legea legăturii dintre inducţia electrică D şi intensitatea câmpului 

electric E 

Potenţialul electric V. Teorema potenţialului electric scalar 

Fluxul electric. Legea fluxului electric 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 

2 

CAP.2. MĂRIMI DE NATURĂ MAGNETICĂ        

Inducţia magnetică în vid Bv 

Câmpul magnetic în corpuri. Inducţia magnetică B. Intensitatea 

câmpului magnetic H 

Polarizaţia magnetică. Magnetizaţia  M 

Legea legăturii dintre inducţia magnetică B şi intensitatea 

câmpului magnetic H  

Potenţialul magnetic scalar Vm. Teorema potenţialului magnetic 

scalar 

Fluxul magnetic. Legea fluxului magnetic 

Legea inducţiei electromagnetice 

2 

CAP.3.  MĂRIMI DE NATURĂ ELECTROCINETICĂ  

Intensitatea curentului electric i 

Densitatea de volum a curentului electric J 

Legea circuitului magnetic 

Legea conductiei electrice 

Legea transformării energiei din forma electromagnetică în alte 

forme, prin conducţie 

2 

CAP.4. COMPORTAREA MĂRIMILOR DE CÂMP ÎN 

VECINĂTATEA SUPRAFEŢELOR  

Comportarea inducţiei magnetice B în vecinătatea suprafeţelor 

Comportarea inducţiei electrice D în vecinătatea suprafeţelor 

Comportarea densităţii de volum a curentului electric J în 

vecinătatea suprafeţelor 

Comportarea intensităţii câmpului electric E în vecinătatea 

suprafeţelor 

Comportarea intensităţii câmpului magnetic H în vecinătatea 

suprafeţelor 

2 

CAP.5.  ECUAŢIILE CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC  

Regimul electrostatic 

2 

Regimul electrocinetic 2 

Regimul magnetic stationar 2 

Regimul electromagnetic cvasistaţionar 2 

Regimul electromagnetic general variabil 2 

CAP.6.  PRINCIPIUL ÎNCĂLZIRII ÎN CÂMP 

ELECTROMAGNETIC 

Mecanismul încălzirii prin inducţie 

3 

Mecanismul încălzirii în R.F. 2 

Mecanismul încălzirii în microunde 3 

Bibliografie 

1. T. Leuca, F. I. Hantila, L. Bandici, C Molnar  ”Bazele electrotehnicii”, Editura Mediamira, 2007  

2. F. Hantila, T. Leuca, C. Ifrim, “Electrotehnica teoretica”, vol. I, Editura Electra, 2002,  

3. F. Hantila, “Campul magnetic in structuri cu magneti permanenti”, Editura Electra, 2004. 

4. T.Leuca, Chestiuni speciale de electrotehnica, Curs printat si electronic. 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  

1. Prezentarea limbajului de programare FEMM 2 
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2. Modelarea câmpurilor electromagnetic in regim 

electrostatic/modelarea câmpurilor laplaciene utilizând FEMM 

Expunere liberă, cu 

prezentarea modului de 

rezolvare a problemelor 

pe tablă 

2 

3. Modelarea câmpului electromagnetic in regim magnetic 

staționar şi variabil utilizând FEMM 

2 

4. Prezentarea pachetului de programare Flux 2D. Modelarea 

câmpului electromagnetic in vederea soluționării problemelor de 

câmp termic în procesele de încălzire prin inducţie. 

2 

5. Modelarea câmpului electromagnetic in vederea soluționării 

problemelor de câmp termic în procesele de încălzire în câmp 

electromagnetic de înaltă frecvenţă. 

2 

6. Prezentarea pachetului de programare HFSS. Modelarea 

câmpului electromagnetic în procesele de încălzire în câmp de 

microunde. 

2 

7. Predarea și susținerea proiectelor.  2 

Bibliografie 

1. T. Leuca, F. I. Hantila, L. Bandici, C Molnar  ”Bazele electrotehnicii”, Editura Mediamira, 2007  

2. F. Hantila, T. Leuca, C. Ifrim, “Electrotehnica teoretica”, vol. I, Editura Electra, 2002, 

3.  F. Hantila, “Campul magnetic in structuri cu magneti permanenti”, Editura Electra, 2004. 

4. T.Leuca, Chestiuni speciale de electrotehnica, Curs printat si electronic. 

5. ***, Manual FEMM și aplicații. 

6. ***,Documentație  Softuri profesionale HFSS,FLUX 2D, 1ELTA, Comsol Multiphysics. 

* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe durata 

celor 14 săptămâni ale fiecărui semestru al anului universitar. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

▪ Conţinutul disciplinei este adaptat şi satisface cerinţele impuse de piaţa muncii, fiind agreat de 

parteneri sociali, asociaţii profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului de studii. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - pentru nota 5 este 

necesară cunoaşterea 

noţiunilor fundamentale 

cerute în subiecte, fără a 

prezenta detalii asupra 

acestora; 

- pentru nota 10, este 

necesară cunoaşterea 

amănunţită a tuturor 

subiectelor.    

Examen scris 

Studenţii primesc spre 

rezolvare fiecare câte un 

formular cu 3 subiecte de 

teorie şi o aplicaţie.  

70 % 

10.5 Proiect - pentru nota 5 se face 

media notelor : conținut, 

formă și susținere. 

 

Studenţii masteranzi : 

-susțin proiectul; 

-răspund oral la 2 

întrebări. 

30 % 

    

    

10.8 Standard minim de performanţă 

- Evaluarea critică a performanţei strategice a echipelor. 

- Manifestarea autonomiei în alegerea unei rute de învăţare şi demonstrarea înţelegerii proceselor de 

învăţare. 

- Comunicarea rezultatelor proiectelor, a metodelor şi a principiilor-cheie către un public de 

specialişti şi nespecialişti, folosind tehnici adecvate. 

- Observare atentă, reflectarea şi luarea unor decizii de acţiune în vederea schimbării normelor sociale 

şi a relaţiilor interpersonale. 
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- Rezolvarea de probleme prin integrarea surselor de informaţii complexe, câteodată incomplete, în 

contexte noi şi nefamiliare. 

- Demonstrarea experienţei în interacţiuni operaţionale pentru managementul schimbării într-un 

context complex. 

- Manifestarea unui comportament activ faţă de o serie de aspecte sociale, ştiinţifice şi etice care apar 

în muncă sau studiu. 

 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                               Semnătura titularului de  

            seminar/laborator/proiect 

 

  06.09.2020          prof. univ. dr. ing. LEUCA TEODOR          prof.univ.dr.ing.LEUCA TEODOR 

e-mail: tleuca@uoradea.ro   e-mail:                   

tleuca@uoradea.ro 

   http://tleuca.webhost.uoradea.ro/              e-mail : leucateodor@gmail.com 

     
      

 

 

 

 

 

Data avizării în departament                                                               Semnătura 

directorului de departament 

15.09.2020 

  

                                                                                      Prof. univ. dr. 

ing.habil. HATHAZI FRANCISC IOAN 

                  e-mail: francisc.hathazi@gmail.com 

         

    

  .               .......................... 

 

 

 

Entitatea academică beneficiară a Fişei de Disciplină 
 

Data avizării în Consiluil Facultatii 

  28.09.2020                                                                       Semnătura directorului de departament 

                                                                                Prof. univ. dr. ing.habil. HATHAZI FRANCISC IOAN 

    e-mail: francisc.hathazi@gmail.com 

          

 ........................... 

 

    Semnătură Decan 

                                                                                      Prof.univ.dr.ing.habil. GORDAN IOAN MIRCEA 

   mgordan@uoradea.ro  

 

.............................................. 

mailto:tleuca@uoradea.ro
mailto:mnovac@uoradea.ro
http://tleuca.webhost.uoradea.ro/
mailto:mgordan@uoradea.ro
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

1.2 Facultatea  Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 

1.3 Departamentul Inginerie Electrică 

1.4 Domeniul de studii Inginerie Electrică 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sisteme Avansate în Inginerie Electrică / Inginer Electrician 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică profesională de proiectare / Practică III 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Vp 2.7 Regimul disciplinei DAP 

(DAP) Disciplină de Aprofundare 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână   din care: 3.2 curs  3.3.seminar/laborator/proiect  

3.4 Total ore din planul de învăţământ  90 din care: 3.5 curs  3.6. seminar/laborator/proiect  

Distribuţia fondului de timp  168 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 166 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 168  

3.9 Total ore pe semestru 260 

3.10 Numărul de credite 10 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  ---  

4.2 de competențe --- 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului   

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C2. Utilizarea tehnicilor moderne de achiziție, prelucrare a datelor și utilizarea lor în 

sistemele complexe de echipamente din ingineria electrică; 

C3. Analiza și dezvoltarea unor aplicații privind optimizarea proceselor industriale ale 

energiei electrice utilizând softuri specifice; 

C5. Proiectarea echipamentelor în domeniul ingineriei electrice și a sistemelor de 

conversie și utilizare a surselor neconvenționale. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilitãţilor într-o echipã pluridisciplinarã şi aplicarea 

de tehnici de relaţionare şi muncã eficientã în cadrul echipei 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei  
▪ Cunoaşterea modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor de 

cercetare ştiinţifică respectiv, a modului prezentare și valorificare a 

rezultatelor. Cunoașterea practică a echipamentelor. 
7.2 Obiectivele 

specifice 
▪ Cunoașterea și evaluarea critică a metodelor și tehnicilor de cercetare 

științifică; 

▪ Capacitatea de a sintetiza și a prezenta într-o lucrare rezultatele activităților 

de cercetare științifică; 

▪ Capacitatea de a formula o propunere de proiect de cercetare științifică; 

▪ Cunoașterea elementelor de proiectare, realizare și testare a echipamentelor 

sistemelor de conducere automata 

▪ Formarea abilitatilor practice privind implementarea algoritmilor de 

control 

▪ După promovarea disciplinei, studentul trebuie să aibă abilitatea şi 

competenţe în latura lucrativă a activităţilor în diferitele aplicaţii 

inginereşti practice, precum şi dobândirea şi dezvoltarea unor aptitudi 

organizatorice şi manageriale. 
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Practica Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

1. Documentarea în proiectare. Resurse informaționale 

2. Calitatea în proiectare. Indicatori şi instrumentele 

specifice; Motivaţia promovării calităţii; Dimensiunea 

economică a calităţii în proiectare; Îmbunătăţirea 

competitivităţii şi responsabilităţii în proiectare; 

3. Etica în proiectare; Legea dreptului de autor; Buna 

conduită; Proprietatea intelectuală; Exemple de bune și rele 

practici; 

4. Prezentarea rezultatelor proiectării. Etape specifice 

elaborării unui articol științific; Documentarea; Elaborarea şi 

prezentarea lucrărilor ştiinţifice; Noţiuni specifice; Modul de 

comunicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice; Norme de 

redactare a articolelor științifice. Brevete de invenție 

  

Bibliografie 

Tematica cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate. 

Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu 

reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

Evaluarea se poate 

desfășura față în 

față sau on-line 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Practica • capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate, 

• capacitatea de aplicare în practică 

Verificare pe 

parcurs (oral)  

100 % 

10.7 Standard minim de performanţă 

Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate medie, asociate ingineriei electrice; 

Elaborarea unui proiect de complexitate medie în domeniul ingineriei electrice; 
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Asumarea responsabilă de sarcini specifice în echipe plurispecializate şi comunicarea eficientă la nivel 

instituţional. 

Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională. 
 

Data completării: 
 

05.09.2020 

Întocmit 
 

prof.univ.dr.habil. Hathazi Francisc – Ioan 
 

Date de contact: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie 

Electrică și Tehnologia Informației 
Str.Universității, nr.1, Clădire corp A, sala 206 

Cod poștal: 410087, Oradea, jud.Bihor, Romania 
Tel.: 0259/410.172, e-mail: ihathazi@uoradea.ro 
Pagina web: http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/ 

 
 
 
 

  

Data avizării în departament: 
 

15.09.2020 

Semnătura Directorului de Departament 
 

prof.univ.dr.habil. Hathazi Francisc – Ioan 
 

Date de contact: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie 

Electrică și Tehnologia Informației 
Str.Universității, nr.1, Clădire corp A, sala 206 

Cod poștal: 410087, Oradea, jud.Bihor, Romania 
Tel.: 0259 / 410.172, e-mail: ihathazi@uoradea.ro 
Pagina web: http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/ 

 
 
 
 

  

Data avizării în Consiliul Facultății: 
 

28.09.2020 

Semnătură Decan 
 

prof.univ.dr.habil. Ioan – Mircea Gordan 
 

Date de contact: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie 

Electrică și Tehnologia Informației 
Str.Universității, nr.1, Clădire corp I, sala 003 

Cod poștal: 410087, Oradea, jud.Bihor, Romania 
Tel.: 0259/410.204, e-mail: mgordan@uoradea.ro 
Pagina web:http://mgordan.webhost.uoradea.ro/ 

 

 

 

 

 

mailto:ihathazi@uoradea.ro
http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/
mailto:ihathazi@uoradea.ro
http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/
mailto:mgordan@uoradea.ro
http://mgordan.webhost.uoradea.ro/
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FIŞA  DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

1.2 Facultatea  INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

1.3 Departamentul INGINERIE ELECTRICA 

1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICA 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIA ELECTRICĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SISTEME DE CONVERSIE ŞI UTILIZARE A ENERGIEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs S. l. dr. ing. TOMSE MARIN TITUS 

2.3 Titularul activităţilor de seminar 

/laborator/proiect 

 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DSI/I 

(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs 2 3.3 laborator/proiect - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect - 

Distribuţia fondului de timp  47 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat 2 
Examinări 3 
3.7 Total ore studiu individual 50  

3.9 Total ore pe semestru 78 
3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector / Acces internet în cazul desfășurării online 

5.2. de desfăşurare a laboratorului  
 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
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n
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e 

 

C5. Proiectarea echipamentelor în domeniul ingineriei electrice şi a sistemelor de conversie şi utilizare a surselor 

neconvenţionale. 

 

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

  7.1 Obiectivul 

general al disciplinei  

În cadrul cursului sunt prezentate aspectele fundamentale privind posibilitățile de conversie și utilizare 

a energiei electrice având ca sursă primară energiilor regenerabile. 

7.2 Obiectivele  

       specifice 

- Prezentarea principiilor conversiei și utilizării energiei electrice având ca sursă primară energiilor 

regenerabile. 

- Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea aspectelor privind configuraţiile convertoarelor de 

energie utilizate în domeniul energiilor regenerabile şi a metodelor de comandă ale acestora. 

- Analiza circuitelor de conversie ale energiei folosind softuri specializate; 

- Întocmirea unui proiect în domeniul utilizării energiilor regenerabile 
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8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Cap.1. Introducere. Surse regenerabile de energie. Surse regenerabile de energie in 

balanta energetica mondiala. Conversia energiilor regenerabile în energie electrică. 

Necesitatea modificării parametrilor energiei electrice obţinute pentru alimentarea 

diversilor consumatori sau pentru injectarea în reţeaua de alimentare. 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 
2 

Cap.2. Conversia energiei solare. Caracteristicile radiației solare. Conversia 

indirectă a energiei solare în energie electrică. Centrale electrice solare. 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 2 

Conversia directă a energiei solare în energie electrică. Celule fotovoltaice. 

Componentele sistemelor fotovoltaice. Exemple 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 2 

Cap.3. Convertoare de putere folosite pentru conversia energiei solare. 

Convertoare cc-ca pentru sisteme fotovoltaice. Invertoare monofazate. Invertoare 

trifazate. 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 2 

Convertoare cc-cc pentru sisteme fotovoltaice. Convertoare c.c. – c.c. fără izolare 

Convertoare c.c. – c.c. cu izolare. Transferul maxim de putere la instalațiile solare 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 2 

Cap.4. Conversia energiei eoliene. Evaluarea potențialului eolian. Turbine eoliene  Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 
2 

Sisteme de conversie a energiei eoliene. Variante de convertoare electronice de 

putere pentru sisteme eoliene. 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 2 

Convertoare ca-ca pentru sisteme eoliene.. Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 
2 

Controlul electronic al sistemelor eoliene. Controlul puterii. Controlul convertorului 

de putere. Sincronizarea cu rețeaua. 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 2 

Cap.5. Sisteme hibride de generare a energiei electrice.  Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 
2 

Cap. 6. Circuite pentru încărcarea, monitorizarea și protecția acumulatorilor 

necesari pentru stocarea energiei electrice. 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 2 

Cap.8. Filtre de putere pentru eliminarea armonicilor generate de circuitele de 

conversie a energiei. Filtre pasive. Filtre active. Protecţia echipamentelor la 

perturbaţii. 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 2 

Cap.9. Conversia energiei geotermale în energie electrică. Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 
2 

Cap.10. Conversia din alte surse de energie regenerabile în energie electrică. 

Generarea energie folosind motoare cu hidrogen. Energia nucleara. Circuite 

electronice de putere necesare pentru astfel de aplicații. 

Prelegere interactivă + 

videoproiector  / Online 2 

   

Bibliografie 

1. Marin Tomşe – Sisteme de conversie și utilizare a energiei electrice. https://prof.uoradea.ro/mtomse  

2. Victor Dragan, Victor Buchiu - Energiile regenerabile si utilizarea acestora, Editura Ceres, București, 2012. 

3 Nicu Bizon – Sisteme optimizate pentru conversia energiei curate, Editura Matrix Rom, București, 2018. 

4. Vatra Fanica, ș.a. - Integrarea si functionarea centralelor eoliene si a instalatiilor fotovoltaice in sistemul 

electroenergetic, Editura S.I.E.R., București, 2012, 

5. Site-uri Internet cu informație specifică surselor de energie regenerabile și a convertoarelor de putere.  

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  

   

8.3 Laborator   

8.4 Proiect   

   

Bibliografie 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei SISTEME DE CONVERSIE ȘI UTILIZARE A ENERGIEI este în concordanță cu cerințele 

principalilor angajatori din zonă ai absolvenților de la această specializare. S-a ținut cont de experiența dobândită în 

relațiile cu angajatorii din Bihor, în activitățile didactice și de practică ale studenților desfașurate în colaborare cu aceștia. 

 

10. Evaluare 

javascript:toggle(%22doc_1%22)
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Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 1.Nivelul și calitatea cunoștințelor dobândite 

reflectate prin răspunsurile la examen. 

2. Activitatea pe parcursul semestrului + 

referate curs 

Examen scris/ Evaluare 

online (Chestionar 

online) 

80% 

 

20% 

Se acordă 20% din nota finală 

pentru finalizarea cu succes a 

tematicii de studiu individual 

10.5 Seminar   - 

10.6 Laborator    

10.7 Proiect   - 

10.8 Standard minim de performanţă: Curs - Cerinţe pentru nota 5:: Cunoaşterea topologiilor și a principiilor de funcționare 

ale convertoarelor electronice de putere pentru conversia energiei solare și eoliene în energie electrică. Capacitate de analiză 

a unei structuri electronice de putere în paralel cu formele de undă aferente; Cunoştinţe referitoare la poziţia convertoarelor 

electronice de putere în diferite procese sau sisteme controlate. 

 

 

 

Data completării             Semnătura titularului de curs                       Semnătura titularului de laborator 

 14.09.2020                                    S.l. dr. ing. Tomse Marin     

mtomse@yahoo.com                       

https://prof.uoradea.ro/mtomse       

 

 

 

Data avizării în departament             Semnătura directorului de departament 

28.09.2020                      Prof.dr.ing. Daniel Trip 

                dtrip.uo@gmail.com  

 

 

 

Data avizării în departament: 

 

15.09.2020 

Semnătura Directorului de Departament 
 

conf.univ.dr.ing.inf. Francisc – Ioan Hathazi  

 

 

Date de contact: 

Str.Universității, nr.1, Clădire corp A, sala 206 

Tel.: 0259 / 410.172, e-mail: ihathazi@uoradea.ro 

Pagina web: http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/ 

 

Data avizării în Consiliul Facultății: 

 

28.09.2020 

Semnătură Decan 
 

prof.univ.dr.ing. Ioan – Mircea Gordan 

 

 

Date de contact: 

Str.Universității, nr.1, Clădire corp I, sala 003 

Tel.: 0259 / 410.204, e-mail: mgordan@uoradea.ro 

Pagina web: http://mgordan.webhost.uoradea.ro/ 

 

 

mailto:mtomse@yahoo.com
mailto:dtrip.uo@gmail.com
mailto:ihathazi@uoradea.ro
http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/
mailto:mgordan@uoradea.ro
http://mgordan.webhost.uoradea.ro/
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

1.2 Facultatea  INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

1.3 Departamentul INGINERIE ELECTRICA 

1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICA 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIA ELECTRICĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SISTEME DE CONVERSIE ŞI UTILIZARE A ENERGIEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs S. l. dr. ing. TOMSE MARIN TITUS 

2.3 Titularul activităţilor de /proiect S. l. dr. ing. TOMSE MARIN TITUS 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare Pr 2.7 Regimul disciplinei DSI/I 

(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs - 3.3proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  14 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp  36 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   10 
Pregătire seminarii/laboratoare, proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 2 
Examinări 4 
3.7 Total ore studiu individual 38  

3.9 Total ore pe semestru 52 
3.10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  (Conditionari) 

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a proiectului  

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e C5. Proiectarea echipamentelor în domeniul ingineriei electrice şi a sistemelor de conversie şi utilizare a surselor 

neconvenţionale. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa le
  

 

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

  7.1 Obiectivul 

general al disciplinei  

În cadrul cursului sunt prezentate aspectele fundamentale privind posibilitațile de conversia și 

utilizare a energiei electrice având ca sursă primară energiilor regenerabile. 

7.2 Obiectivele  

       specifice 

- Prezentarea principiilor conversiei și utilizării energiei electrice având ca sursă primară 

energiilor regenerabile. 

- Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea aspectelor privind configuraţia convertoarelor de 

energie şi a metodelor de comandă ale acestora. 

- Întocmirea unui proiect în domeniul utilizării energiilor regenerabile 
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8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

   

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  

   

8.3 Laborator   

   

8.4 Proiect   

Prezentarea temelor de proiect propuse. Precizări privind realizarea 

proiectului. Alegerea temei de proiectare. 

Prelegere interactivă / Online  2 ore 

Prezentarea unor noţiuni teoretice şi practice necesare pentru realizarea 

proiectelor. 

Prelegere interactivă  / Online  2 ore 

Discuţii privind iniţierea proiectelor, căutarea şi utilizarea bibliografiei. Prelegere interactivă , lucru 

individual  / Online  
2 ore 

Realizarea proiectelor (în această perioadă studentul parcurge etapele 

necesare realizării proiectului sub îndrumarea cadrului didactic). 

Prelegere interactivă , lucru 

individual  / Online  
6 ore 

Prezentarea proiectelor. Discuţii. Observaţiile finale asupra proiectelor. 

Notarea acestora.. 

Prelegere interactivă / Online  2 ore 

   

Tema1. Proiectarea unui sistem de alimentare cu energiei electrică folosind 

panouri fotovoltaice. 

Tema 2. Alimentarea cu energie electrică a unei staţii meteorologice moderne 

folosind energia eoliană. 

Tema 3. Maşina viitorului: viaţă curată = energie curată. Automobil electric 

pe bază de panouri solare 

Tema 4. Alimentarea cu energie electrică a unei cabane montane utilizând 

potenţialul hidrografic din zonă.  

 

  

Bibliografie 

1. Marin Tomşe – Sisteme de conversie și utilizare a energiei electrice. https://prof.uoradea.ro/mtomse  

2. Victor Drăgan, Victor Buchiu - Energiile regenerabile si utilizarea acestora, Editura Ceres, București, 2012. 

3 Nicu Bizon – Sisteme optimizate pentru conversia energiei curate, Editura Matrix Rom, București, 2018. 

4. Vatra Fănică, ș.a. - Integrarea si funcționarea centralelor eoliene si a instalațiilor fotovoltaice in sistemul 

electroenergetic, Editura S.I.E.R., București, 2012, 

5. Site-uri Internet cu informație specifică surselor de energie regenerabile și a convertoarelor de putere. 

 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei SISTEME DE CONVERSIE ȘI UTILIZARE A ENERGIEI este în concordanță cu cerințele 

principalilor angajatori din zonă ai absolvenților de la această specializare. S-a ținut cont de experiența dobândită în 

relațiile cu angajatorii din Bihor, în activitățile didactice și de practică ale studenților desfașurate în colaborare cu 

aceștia. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar   - 

10.6 Laborator    

10.7 Proiect 1. Activitatea desfășurată și verificarea pe 

parcurs a realizării proiectului 

2.Rezultatul de la evaluarea finală a proiectului  

 

Teste pe parcurs / Online 

 

Prezentarea și susținerea 

proiectului / Online 

 

50% 

 

50% 

 Se acordă 10% din nota pentru 

finalizarea cu succes a tematicii 

de studiu individual 

10.8 Standard minim de performanţă: Proiect - Cerinţe pentru nota 5:: Alegerea corectă a configurației convertoarelor de 

putere necesare realizării temei de proiect alese. - Cunoașterea principalelor relații pentru dimensionarea lor.  O structură 

coerentă a proiectului. 
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Data completării             Semnătura titularului de curs                       Semnătura titularului de laborator 

 14.09.2020                          S.l. dr. ing. Tomse Marin    S.l. dr. ing. Tomse Marin 

mtomse@yahoo.com     mtomse@yahoo.com 

            https://prof.uoradea.ro/mtomse       

 

 

 

Data avizării în departament             Semnătura directorului de departament 

28.09.2020                                                 Prof.dr.ing. Daniel 

Trip 

                                                                       

dtrip.uo@gmail.com  

 

 

 

Data avizării în departament: 

 

15.09.2020 

Semnătura Directorului de Departament 
 

conf.univ.dr.ing.inf. Francisc – Ioan Hathazi  

 

 

Date de contact: 

Str.Universității, nr.1, Clădire corp A, sala 206 

Tel.: 0259 / 410.172, e-mail: ihathazi@uoradea.ro 

Pagina web: http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/ 

 

Data avizării în Consiliul Facultății: 

 

28.09.2020 

Semnătură Decan 
 

prof.univ.dr.ing. Ioan – Mircea Gordan 

 

 

Date de contact: 

Str.Universității, nr.1, Clădire corp I, sala 003 

Tel.: 0259 / 410.204, e-mail: mgordan@uoradea.ro 

Pagina web: http://mgordan.webhost.uoradea.ro/ 

 

 

mailto:mtomse@yahoo.com
mailto:mtomse@yahoo.com
mailto:dtrip.uo@gmail.com
mailto:ihathazi@uoradea.ro
http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/
mailto:mgordan@uoradea.ro
http://mgordan.webhost.uoradea.ro/
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FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

1.2 Facultatea  Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 

1.3 Departamentul Inginerie Electrică 

1.4 Domeniul de studii Inginerie Electrică 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sisteme Avansate în Inginerie Electrică/ Inginer electrician 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SURSE ELECTRO-ECOLOGICE 

2.2 Titularul activităţilor de curs conf.univ.dr. Șoproni Vasile-Darie 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

- / conf.univ.dr. Șoproni Vasile-Darie / - 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 

Ex. 2.7 Regimul disciplinei I/DAP 

(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă; (DAP) Disciplină de AProfundare 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect - / 2 / - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect - / 28 /- 

Distribuţia fondului de timp  Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 

Tutoriat 7 

Examinări 6 

Alte activităţi................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 100  

3.9 Total ore pe semestru 156 

3.10 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoștințe de Teoria Circuitelor Electrice I și II, Materiale electrotehnice, 

Instalații electrice, Automatizări industriale, Producerea, transportul și distribuziția 

energiei electrice, Utilizarea Energiei Electrice, Energetică industrială și surse 

nepoluante de energie, Sisteme electrotermice moderne, Sinteza echipamentelor și 

sistemelor electrice 

4.2 de competenţe Selectarea  adecvată a metodologiei de proiectare si a caracteristicilor elementelor 

componente ale sistemelor electrice 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului On-line, laptop, videoproiector, tabla magnetică, vorbire liberă. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

- / On-line utilizând echipamentele de specialitate din cadrul 

laboratorului/ - 
 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

▪ C2 – Utilizarea tehnicilor moderne de achiziție, prelucrare a datelor și utilizarea lor în sistemele 

complexe de echipamente în ingineria electrică 

▪ C3 – Analiza și dezvoltarea unor aplicații privind optimizarea proceselor industriale ale energiei 

electrice utilizând softuri specifice 

▪ C4 – Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice și neelectrice și a sistemelor de 

achiziție de date în sistemele electrice  

▪ C5 – Proiectarea echipamentelor în domeniul ingineriei electrice şi a sistemelor de conversie şi 

utilizare a surselor neconvenţionale. 

▪ C6 – Dezvoltarea abilităților de conducere a proiectelor specifice în ingineria electrică.  
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  ▪ Cursul se adresează studenţilor de la specializarea Sisteme 

Avansate în Inginerie Electrică şi îşi propune să prezinte studii privind 

stabilirea celor mai bune practici pentru conversia energiilor 

neconvenționale în energie electrică sau termică.  

7.2 Obiectivele specifice ▪ Pornind de la precondițiile impuse de fiecare caz în parte, 

studentul va fi capabil să analizeze variațiile parametrilor monitorizați, 

utile la proiectarea instalațiilor de producere a energiei electrice din surse 

electroecologice. 
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Capitolul 1. Consumul de energie la nivel global. Tendințe de 

reducere a consumului; utilizarea unei energii curate care să 

ofere siguranță, prosperitate și să protejeze mediul 

înconjurător 

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

2 

Capitolul 2. Combustibilii fosili: siguranța utilizării 

combustibililor fosili, costurile ascunse. 

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

2 

Capitolul 3. Retehnologizarea mijloacelor de transport: 

autovehiculele mai ușoare pot fi propulsate electric 

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

2 

Capitolul 4. Eficientizarea consumului de energie în industrie. 

Tehnologii inteligente utilizând proiecte integrate, metode 

inovative de înlocuire a cărbunelui cu gaze naturale sau cu 

energia electrică solară 

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

2 

Capitolul 5. Rețeaua națională de producere, transport și 

distribuție a energiei electrice. Istoric, situația actuală, 

tendințe de viitor utilizând sursele electroecologice. 

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

2 

Capitolul 6. Caracteristicile și avantajele tehnologiilor 

electroecologice  

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

2 

Capitolul 7-8. Analiza conversiei energiei eoliene în energie 

electrică 

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

4 

Capitolul 9. Analiza conversiei energiei hidraulice în energie 

electrică  

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

2 

Capitolul 10-12. Analiza conversiei energiei solare în energie 

electrică. Sisteme fotovoltaice 

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

6 

Capitolul 13. Conversia biomasei în alte forme de energie. 

Biocombustibilul. Proiecte eficiente energetic utilizând 

pompe de căldură. 

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

2 

Capitolul 14. Proiecte eficiente energetic utilizând tehnologii 

de co-generare, recuperarea pierderilor de energie din 

sistemele de ventilație și refrigerare, utilizând motoarele cu 

viteză variabilă, lumina naturală etc. 

On-line, laptop,     

vorbire liberă 

2 

Bibliografie: 

[1] Amory B. Lovins, Ramping up Renewable Electricity, Solutions Journal, Rocky Mountain Institute, 

vol.7, no.1, 2014, http://www.rmi.org/winter_2014_esj_ramping_up_renewable_electricity 

[2] Amory B. Lovins, Reinventing fire: bold business solutions for the new energy era, Chelsea Green 

http://www.rmi.org/winter_2014_esj_ramping_up_renewable_electricity
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Publishing, 2011, ISBN 978-1-60358-371-8, USA   

http://www.rmi.org/electricity_grid_defection#economics_of_grid_defection 

[3] Badea Adrian, Necula Horia, Surse regenerabile de energie, Editura A.G.I.R., 2013, ISBN 978-973-

720-469-1  

[4] ASHRAE, Commercial/Institutional Ground-Source Heat Pump Engineering Manual, American 

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 1791 Tullie Circle, N.E., 

Atlanta, GA 30329, USA, 1995 

[5] Carrle Jordan, Flex Efficiency Renewables Technology, Solutions Journal, Rocky Mountain 

Institute, vol.4, no.3, 2012, 

http://www.rmi.org/rmi/FlexEfficiencyTechnologyImportantStepForwardRenewables  

[6] Jesse Morris, Koben Calhoun, Joseph Goodman, Daniel Seif, Reducing Solar Photovoltaic Soft 

Costs, Rocky Mountain Institute, http://www.rmi.org/PDF_reducing_solar_pv_soft_costs 

[7] Kelly Vaughn, Power It Up: The Next Generation Grid, Solutions Journal, Rocky Mountain 

Institute, vol.5, no.2, 2012, http://www.rmi.org/spring_2012_esj_04_power_it_up  

[8] Leng, G., Monarque, A., Graham, S., Higgins, S., and Cleghorn, H., RETScreen® International: 

Results and Impacts 1996-2012, Natural Resources Canada’s CETC-Varennes, ISBN 0-662-11903-

7, Cat. M39-106/2004F-PDF, 44 pp, 2004. 

[9] Michael Potts, The Road to the New Era, Solutions Journal, Rocky Mountain Institute, vol.6, no. 1, 

2013, http://www.rmi.org/summer_2013_esj_road_to_new_energy_era_main 

[10] Poeaţă Al., Arie A., Crişan O., Eremia M., Buta A., Alexandrescu V.,Transportul şi distribuţia 

energiei electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 

[11]   Șoproni Darie, Surse electroecologice, Note de curs, 2013 

[11] Todd Neff, Streamlining Solar Innovation, Solutions Journal, Rocky Mountain Institute, vol.7, no.1, 

2014, http://www.rmi.org/winter_2014_esj_streamlining_solar 

[12] Wind Energy: A Vision for Europe in 2030 

http://www.windplatform.eu/fileadmin/ewetp_docs/Structure/061003Vision_final.pdf 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

--- --- --- 

8.3 Laborator   

1. Norme de protecţia muncii. Prezentarea temelor de 

laborator 

Vorbire liberă, on-line 2 

2. Calitatea energiei electrice Vorbire liberă, on-line 2 

3. Panouri fotovoltaice legate în serie Vorbire liberă, on-line 2 

4. Panouri fotovoltaice legate în paralel Vorbire liberă, on-line 2 

5. Invertorul electric. Analiza formei de undă Vorbire liberă, on-line 2 

6. Monitorizarea parametrilor de funcționare a unei 

centrale eoliene 

Vorbire liberă, on-line 2 

7. Studiul unui generator eolian Vorbire liberă, on-line 2 

8. Metode de reducere a consumului de energie electrică Vorbire liberă, on-line 2 

9. Utilizarea RETScreen la analiza unui sistem 

fotovoltaic 

Vorbire liberă, utilizarea 

softului RETScreen, on-

line 

2 

10. Utilizarea RETScreen la analiza unei hidrocentrale Vorbire liberă, utilizarea 

softului RETScreen, on-

line 

2 

11. Calculul reducerii emisiilor de gaze nocive 

(diminuarea efectului de seră) prin înlocuirea sistemului 

convenţional cu sistemul electro-ecologic studiat. 

Analiza financiară: costul energiei, cantitatea de energie 

produsă, reducerea emisiilor de gaze şi a efectului de 

seră, ajutorul financiar acordat de stat, inflaţia, taxele 

Vorbire liberă, utilizarea 

softului RETScreen, on-

line 

4 

12. Studiul viabilităţii proiectului prin analiza Monte 

Carlo a riscurilor şi incertitudinilor la variaţia unui 

parametru cheie. Concluzii privind analiza standard 

utilizând softul RETScreen 

Vorbire liberă, utilizarea 

softului RETScreen, on-

line 

4 

http://www.rmi.org/electricity_grid_defection#economics_of_grid_defection
http://www.rmi.org/rmi/FlexEfficiencyTechnologyImportantStepForwardRenewables
http://www.rmi.org/spring_2012_esj_04_power_it_up
http://www.rmi.org/summer_2013_esj_road_to_new_energy_era_main
http://www.rmi.org/winter_2014_esj_streamlining_solar
http://www.windplatform.eu/fileadmin/ewetp_docs/Structure/061003Vision_final.pdf
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Bibliografie 

1. http://www.retscreen.net/ang/clean_energy_project_analysis.php 

2. Retscreen International, Clean energy project analysis: Retscreen engineering & cases textbook, 

CANMET Energy Technology Centre – Varennes (CETC), 2005, ISBN 0-662-39191-8, www 

retscreen.net  

3. https://www.intechopen.com/books/induction-motors-applications-control-and-fault-

diagnostics/induction-generator-in-wind-power-systems 

4. https://na.eventscloud.com/file_uploads/685732b97917a6e6b078629077fcc88e_ 

WindEnergyr12019.pdf 

5. https://www.ge.com/renewableenergy/home 

6. http://cfd2012.com/rotating-wind-turbine.html 

7. https://ae01.alicdn.com/kf/48V-60V-7-5KVA-6KW-foot-power-pure-sine-wave-power-

frequency-inverter-circuit-board-mainboard.jpg 

8. http://www.electricalbasicprojects.com/how-to-use-photo-voltaic-cell-in-electronics-projects/ 

9. Mihoc-Geci Ferencz - Analiza comparativa între anii 2011 si 2012 a distributiei de energie 

electrica pe raza Centrului de Exploatare si Masura Oradea, Disertație, 2013, coordonator Șoproni 

Darie 

10. http://www.anre.ro/ Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice 

11. Kiss Geza Levente –Monitorizarea parametrilor de funcționare a unei centrale eoliene de 

laborator, Disertație, 2013, Coordonator Șoproni Darie 

12. Malița Mircea - Simularea funţionării instalaţiilor fotovoltaice cu programul RETScreen 

considerând orientarea panourilor, Disertație, 2014, coordonator Șoproni Darie 

13. Marian Sebastian - Modelarea unui sistem fotovoltaic de microputere, Disertație, 2014, 

coordonator Șoproni Darie 

14. Oraș Vasile - Proiectarea și racordarea unei centrale electrice fotovoltaice la sistemul energetic 

național, Disertație, 2017, coordonator Șoproni Darie 

15. Porumb Alina – Pile de combustie. Aplicații, Disertație, 2018, coordonator Șoproni Darie 

16. Silaghi Dănuț – Cogenerarea energiei electrice și termice din biogaz, Disertație, 2013, coordonator 

Șoproni Darie 

17. Vlad – Proiectarea și realizarea unui generator eolian, Disertație, 2014, coordonator Șoproni Darie 

18. Kotheles Arthur – Metode de reducere a consumului de energie, Disertație, 2014, coordonator 

Șoproni Darie 

19. Diaconu Costel – Invertorul. Formele de undă, Disertație, 2020, coordonator Șoproni Darie 

8.4 Proiect   

- - - 

* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe durata 

celor 14 săptămâni ale fiecărui semestru al anului universitar. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

▪ Conținutul disciplinei este adaptat și satisface cerințele impuse pe piața muncii, fiind agreat de 

partenerii sociali, asociații profesionale și angajatorii din domeniul aferent programului de master. 

Conținutul disciplinei se regăsește în curicula specializării SISTEME AVANSATE ÎN 

INGINERIE ELECTRICĂ și din alte centre universitare din România care au acreditate această 

specializare, astfel cunoașterea noțiunilor de bază este o cerință stringentă a angajatorilor din 

domeniu. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Examen oral Examinare on-line orală 

a studenților 

75% 

10.5 Seminar - - - 
10.6 Laborator Test de evaluare finală Evaluare on-line orală – 

test, referat. 

25% 

10.7 Proiect - - - 

http://www.retscreen.net/ang/clean_energy_project_analysis.php
https://www.intechopen.com/books/induction-motors-applications-control-and-fault-diagnostics/induction-generator-in-wind-power-systems
https://www.intechopen.com/books/induction-motors-applications-control-and-fault-diagnostics/induction-generator-in-wind-power-systems
https://na.eventscloud.com/file_uploads/685732b97917a6e6b078629077fcc88e_
https://www.ge.com/renewableenergy/home
http://cfd2012.com/rotating-wind-turbine.html
https://ae01.alicdn.com/kf/48V-60V-7-5KVA-6KW-foot-power-pure-sine-wave-power-frequency-inverter-circuit-board-mainboard.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/48V-60V-7-5KVA-6KW-foot-power-pure-sine-wave-power-frequency-inverter-circuit-board-mainboard.jpg
http://www.electricalbasicprojects.com/how-to-use-photo-voltaic-cell-in-electronics-projects/
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10.8 Standard minim de performanţă 
Realizarea lucrărilor sub coordonarea unui cadru didactic, pentru rezolvarea unor probleme specifice din domeniul 

electrotehnic cu evaluarea corectă a volumului de lucru, resurselor disponibile timpului necesar de finalizare a 

riscurilor, în condițiile aplicării normelor de securitate și sănătate în muncă. 
Componentele notei: Examen (Ex), Laborator (L). 

- Formula de calcul a notei: N = 0,75Ex + 0,25L; 

Condiția obținerii creditelor: N ≥ 5, L = ≥ 5 

Data 
completării: 

 
07.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
conf.univ.dr. Șoproni Vasile – Darie 

Date de contact: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie 
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