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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 ELECTRICĂ ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

1.3 Departament INGINERIE ELECTRICĂ  

1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICĂ  

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE/INGINER 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SERVOSISTEME  

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Tonţ Dan George 

2.3 Titularul activităţilor de 

laborator/proiect 
Prof. dr. ing. Tonţ Dan George  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

 

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 laborator /proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator /proiect 14 

Distribuţia fondului de timp ore 62 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări 6 

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

3.7 Total ore studiu individual 62  

3.9 Total ore pe semestru 104 

3.10 Numărul de credite 4 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţe de electrotehnică, fizica si matematica  

4.2 de competenţe  

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. Cursul se poate 

desfășura față în față 

sau on-line 

- prezenţă la minim 50% din cursuri 

5.2. Laboratorul se 

poate desfășura față în 

față sau on-line 

- Prezenta obligatorie la toate orele de laborator; 

- Studenţii vin cu lucrările de laborator conspectate 

- Se pot recupera pe parcursul semestrului maxim 2 lucrări (30%); 

- Frecvenţa la orele de laborator sub 70% conduce la refacerea disciplinei. 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C3.2 - Explicarea principiilor constructive ale elementelor componente (aparate electrice, 

mașini electrice, convertoare statice, etc.) 

C5.2 - Explicarea tehnicilor și descrierea echipamentelor moderne de încercare și măsurare, 

utilizând cunoștințe de bază din domeniu 
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- CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a 

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

- 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 română cât și într-o limbă de circulație internațională 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Scopul cursului este  

 Studiul sistemelor de reglare a mărimilor mecanice pentru controlul 

mişcării.  

 Sunt prezentate modelele dinamice ale servomotoarelor electrice de 

c.c. şi c.a. aspecte constructive, funcţionale  

 Structuri de control şi tehnici de proiectare a sistemelor de reglare a 

vitezei şi poziţiei. 

7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea unor metode de calcul, într-un cadru unitar, care sunt 

necesare rezolvării problemelor din electrotehnica clasică sau modernă.  
 S-a pus un accent mai mare pe aplicaţiile practice, cursul conţinând 

exemple de calcul. 
 Seminarul familiarizează studenţii cu aspecte teoretice privind 

funcţionarea servosistemelor 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1.Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive.  

Noţiuni de sistem dinamic liniar. Modelarea sistemelor 

dinamice. Analiza sistemelor liniare în domeniul timp. 

Conexiunea sistemelor. Caracteristicile sistemelor de 

reglare. Sistem automat de poziţionare. Schema 

funcţională de principiu a sistemelor automate de 

poziţionare. Clasificarea sistemelor automate de 

poziţionare. 

 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

4ore/săp.1+săp.2 

 

2. Structuri şi sisteme de reglare şi conducerea 

proceselor.  

Consideraţii generale. Sisteme de reglare în cascadă. 

Sisteme de reglare automată cu reacţie după variabilele 

de stare. Sisteme de reglare cu compensarea 

perturbaţiei şi sisteme de reglare combinate. Sisteme de 

reglare automată paralele. Sisteme de reglare automată 

cu compensarea timpului mort 

 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

 

 

2ore/săp.3 

 

3. Traductoare utilizate în servosisteme de 

poziţionare.  

Definiţie. Structură. Caracteristici. Clasificare. 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.4 
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Traductoare de poziţie. Traductoare de viteză. 

Traductoare de acceleraţie. Selsine.  

 

4. Regulatoare 

Generalităţi. Regulatoare continue. Regulatoare neliniare. 

Regulatoare discrete 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.5 

 

 

5. Transmisia mecanică  

Alegerea transmisiei mecanice. Parametrii mecanici ai 

servosistemelor. Identificarea transmisiei mecanice. 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.6 

 

6. Analiza sistemelor automate de poziţionare 

Structura şi modelul matematic. Influenţa parametrilor 

elementelor componente asupra comportării 

servosistemului. Probleme speciale de comandă a 

servosistemelor electrice 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.7 

 

7. Materiale utilizate în construcţia 

servomotoarelor 

Materiale magnetice. Materiale conductoare. Materiale 

electroizolante. 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.8 

 

8. Servomotoare de c.c.  

Modelul matematic al servomotorului de c.c. 

caracteristici fizice ale servomotoarelor de c.c. 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.9 

 

9. Motoare pas cu pas.  

Generalităţi. Clasificarea motoarelor pas cu pas. 

Motoare pas cu pas cu reluctanţă variabilă. Motoare 

pas cu pas cu magneţi permanenţi. Motoare pas cu 

pas cu hibride. Motoare pas cu pas liniare. 

Mărimi caracteristice motoarelor pas cu pas. 

Alimentarea motoarelor pas cu pas. Regimul de 

micropăşire. Modele matematice simplificate ale 

motoarelor pas cu pas. 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.10 

 

10. Servomotoare sincrone cu magneţi permanenţi. 

Modelul matematic al servomotorului sincron cu 

magneţi permanenţi în regim dinamic. Reglarea 

vitezei servomotorului sincron cu magneţi permanenţi 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.11 

 

11. Comanda electronică a SCC cu magneţi 

permanenţi. 

Convertoare statice de putere de curent continuu. 

Convertoare de ce tip PWM. Structura gene-

rală, schema electrică a circuitului energetic. 

Modele dinamice ale convertoarelor statice de 

putere (redresor comandat, convertoare PWM) 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.12 

 

12. Cap 12. Sisteme de poziţionare cu servosisteme 

de c.c.  

Noţiuni introductive. Criterii de acordare 

experimentală. Sisteme liniare de poziţionare. Sisteme 

neliniare de poziţionare. Sisteme de poziţionare 

incrementală 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săpt.13 

 



4 

 

13. Analiza sistemelor electromecanice. Comanda 

continuă. Comanda discretă. 

Modelul sistemului în mărimi de stare. Comanda 

discretă a sistemelor de poziţionare. Controlabilitate şi 

observabilitate.  

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.14 

 

Bibliografie 

1. Tonţ D. G., Servosisteme electrice  – note de curs. 

2. Kuo B. C., Kelemen A., Sisteme de comandă şi reglare incrementală a poziţiei. Ed. Tehnică, Bucureşti, 

1981. 

3. Trifa V. Servomecanisme curs litografiat, 1981. 

4. Trifa V., Servomecanisme aplicaţii litografiat, 1989. 

5. Vas S., Sensorless vector and direct torque control, Oxford, University Press, 1996. 

8.2. Laboratorul Metode de predare Observaţii 

1. Sisteme automate, Studiul legilor de reglare tipice   

2. Acordarea regulatoarelor PID, Reglarea după stare  

 

3. Sisteme de reglare automată utilizate în 

servosisteme - prezentare generală  

4. Modelul servomotorului de curent continuu   

 

5. Modelul sursei de tensiune continuă  

6. Sistem analogic de reglare a curentului pentru 

MCC utilizând regulatoare PI 

 

7. Sisteme de reglare automată utilizate în 

servosisteme. Modelul servomotorului de c.c. 

8. Sistem analogic de reglare a curentului pentru 

MCC utilizând regulatoare PI 

 

9. Sistem analogic de reglare a vitezei. Saturarea 

regulatoarelor analogice 

10. Sistem digital de reglare a curentului pentru 

MCC utilizând regulatoare PI 
 

11. Sistem digital de reglare a vitezei pentru 

MCC utilizând regulatoare PI 

12. Saturarea regulatoarelor PI digitale 

 

13. Recuperări 

Studenţii primesc referatele 

pentru laborator cu cel 

puţin o săptămână înainte, 

le studiază, le conspecteză 

şi dau un test din partea 

teoretică la începutul 

laboratorului. Desfăşurarea 

lucrărilor de laborator au la 

bază parteneriatul interactiv 

cadru didactic-student. Pe 

urmă, studenţii realizează 

partea practică a lucrării 

sub îndrumarea cadrului 

didactic. 

Prezentare liberă privind 

modul de realizare a 

montajelor şi verificarea 

acestora după ce studenţii 

au realizat montajul. 

2ore/ săpt.1 

 

 

 

2ore/ săpt.3 

 

 

 

2ore / săpt.5 

 

 

 

2ore / săpt.7 

 

 

 

2ore / săpt.9 

 

 

 

2ore / săpt.11 

 

 

 

 

2ore / săpt.13 

Total 14 ore 

Bibliografie 

1. Kuo B. C., Kelemen A., Sisteme de comandă şi reglare incrementală a poziţiei. Ed. Tehnică, Bucureşti, 

1981. 

2. Trifa V. Servomecanisme curs litografiat, 1981. 

3. Trifa V., Servomecanisme aplicaţii litografiat, 1989. 

4. Vas S., Sensorless vector and direct torque control, Oxford, University Press, 1996. 

 

8.3. Proiect Metode de predare Observaţii 

 

 

 

Etape de proiectare   
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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 de Inginerie electrică si din alte centre 

universitare din Romania care au acreditate aceste specializări, astfel cunoaşterea servosistemelor este 

o cerinţă stringentă a angajatorilor din domeniu din zona Parc Industrial Oradea. 

 

 

10. Evaluare Evaluarea se poate face față în față sau on-line 

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

finală 

10.4 Curs Examenul constă din verificarea 

cunoştinţelor prin rezolvarea de 

probleme şi o parte teorie în scris  (1,5 

ore) 

Studentul la examen trebuie să cunoască 

pentru nota 5  

- aspectele fundamentale ale 

domeniului servosisteme electrice  

- caracteristici principale ale 

servomotoarelor electrice  

cunoştinţe pentru nota 6 

- Reprezentarea sistemelor dinamice 

liniare prin funcţii de transfer 

cunoştinţe pentru nota 7 

- - cunoaşterea structurilor şi sistemelor 

de reglare şi conducere a proceselor  

cunoştinţe pentru nota 8 

- Acordarea regulatoarelor PID  

- cunoştinţe pentru nota 9. 

- Reglarea cu predicţie, reglarea după 

stare   

cunoştinţe pentru nota 10 

- unele aspecte legate de proiectarea 

sistemelor de reglare automată, 

utilizarea programelor de simulare pe 

calculator 

 

Examinarea se face scris şi 

oral.  
 

40% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10.5 

Laborator 

Cunoştinţe pentru nota 5:  

Cunoaşterea desfăşurării lucrării cu 

etapele corespunzătoare 

cunoştinţe pentru nota 6:  

Aparatura necesară în efectuarea lucrării 

cunoştinţe pentru nota 7:  

Citirea corectă a măsurătorilor 

cunoştinţe pentru nota 8:  

Completarea corectă a tabelelor aferente 

lucrării  

cunoştinţe pentru nota 9: 

Trasarea corectă a graficelor specifice 

fiecărei lucrări cunoştinţe pentru nota 

10:  

Posibilitatea de a răspunde la întrebările 

de la sfârşitul lucrărilor 

Observare sistematică şi 

independentă, 

experimentul, studiul de 

caz, învăţarea asistată de 

calculator, metode de 

studiu cu ajutorul 

modelelor 

 

40% 

 

 

10% 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

10.6 Proiect    

10.7 Standard minim de performanţă 

Curs: 

   - Cunoşterea părţilor constructive şi a principiului de funcţionare al diferitelor servosisteme. 

   - Capacitatea de a identifica un anumit tip de circuit electric 
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    - Participarea la minim jumătate din cursuri. 

     

Laborator: 

    - Capacitatea de a concepe şi a citi o schemă electrică 

    - Capacitatea de a rezolva teoretic unele cerinţe impuse;  

    - Participarea la toate lucrările de laborator. 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs    Semnătura titularului de laborator 

6.09.2020     prof. univ. dr. ing. Dan Tonţ      prof. univ. dr. ing. Dan Tonţ 
Date de contact: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 

Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp A, parter,  sala A009 

Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 

Tel.: 0770-605711, E-mail: dtont@uoradea.ro 

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

 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

15.09.2020 

       conf. univ. 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         

                           Semnătură Decan 

28.09.2020 
                             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 

 

mailto:dtont@uoradea.ro
mailto:mgordan@uoradea.ro


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 LICENŢĂ
1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE/INGINER

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei ECHIPAMENTE ELECTRICE
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. HOBLE DOREL
2.3 Titularul activităţilor de laborator Ş.l dr.ing. STAŞAC CLAUDIA  
2.4 Anul de 
studiu

III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de 
evaluare

Vp 2.7 Regimul disciplinei DD

(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 laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator 14

Distribuţia fondului de timp 36
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12
Tutoriat 4
Examinări 2
Alte activităţi................................... -
3.7 Total ore studiu individual 36
3.9 Total ore pe semestru 78
3.10 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Electrotehnică, Tehnologii electrice.
4.2 de competenţe Cunoaşterea simbolurilor, grafice specifice, schemele electrice.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se poate desfășura față în față sau on-line 

Videoproiector, Echipamente pentru predare online
5.2. de desfăşurare a 
seminarului

Seminarul/laboratorul/proiectul se pot desfășura față în față sau on-line 
- Echipamente aferente desfăşurării orelor de  laborator
- Întocmirea referatului, cunoaşterea noţiunilor cuprinse în lucrarea de 
laborator care urmează să o efectueze  (material de sinteză);
- Efectuarea tuturor lucrărilor de laborator. 
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6. Competenţele specifice acumulate
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C4. Proiectarea sistemelor electrice și a componentelor acestora.
C6  Diagnoza, depanarea și mentenanța elementelor componente și sistemelor electrice
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CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare și riscurilor aferente

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul  de   Echipamente  electrice  este  conceput  în  sensul

prezentării  unor  probleme  moderne  cu  caracter  interdisciplinar
privind studierea echipamentelor electrice. Prin tematica abordată,
cursul este menit de a permite dobândirea de către studenţi a unor
cunoştinţe  de  bază,  în  prima  etapă,  cu  privire  la  principalele
fenomene ce apar în funcţionarea aparatelor electrice, iar în etapa
a doua  a unor cunoştinţe cu privire la mentenanţa echipamentelor
electrice. Cursul are de asemenea menirea de a facilita studenţilor
dezvoltarea unor deprinderi şi competenţe în problematica alegerii
corecte a aparaturii ce intră în componenţa instalaţiilor electrice.

7.2 Obiectivele specifice Lucrările  de  laborator  sunt  astfel  concepute  încât  să  ofere
viitorilor  ingineri  electromecanici  deprinderi  practice  privind
studierea, mentenanţa aparatelor electrice,  realizarea, cercetarea,
exploatarea,  repararea  şi  întreţinerea  instalaţiilor  electrotermice.
Conţinutul  seminarului  prezentate  are  la  bază  necesitatea
aprofundării problemelor prezentate la curs.
Studenţii  au  posibilitatea  de  a  identifica  schemele  electrice  de
alimentare a echipamentelor electrice, familiarizarea cu mijloacele
moderne de măsurare a  temperaturii,  a parametrilor electrici  în
timpul proceselor de funcţionare al echipamentelor electrice Vor
înţelege complexitatea şi utilitatea şi mentenanţa acestor instalaţii
şi le vor trata ca atare. Cunoştinţele sunt utile în formarea unor
deprinderi  privind  abordarea  problemelor  specifice  cu  care  se
confruntă un specialist în domeniul electromecanicii. 

8. Conţinuturi*
8.1 Curs Metode de predare

Predarea se face “on-
line”, sau “face-to-face”

în funcție de cerințe

Nr. Ore / 
Observaţii

1. Locul şi importanţa echipamentelor electrice în instalaţiile Pe  parcursul  predării, 2

2



industriale intercalat sunt solicitate
contribuţii  ale
studenţilor  pe  subiecte
specifice  cursului.
Unele  cursuri  se
desfăşoară prin predarea
subiectelor  şi
dezbaterea  acestora  de
către studenţi.

2. Clasificarea aparatelor electrice Idem 2
3. Contacte electrice Idem 2
4. Calculul rezistenţei şi a încălzirii contactelor Idem 2
5. Efecte termice în aparatele electrice Idem 2

 6. Electromagnetul ca şi element component al aparatelor 
electrice

Idem 2

7. Siguranţe fuzibile.Caracteristici. Elemente constructive Idem 2
8. Controlul arderii fuzibilului şi stingerea arcului electric în
sigurantele fuzibile. Siguranţe automate

Idem 2

9. Relee şi declanşatoare. Caracteristici de funcţionare. Tipuri
constructive..

Idem 2

10.. Relee intermediare, de curent şi de timp. Rolul acestara ,
construcţia şi scheme tipice de utilizare

Idem 2

11. Contactoare. Rolul acestara , construcţia şi scheme tipice
de utilizare

Idem 2

12. Întreruptoare de joasă tensiune. Principii de stingere a 
arcului electric

Idem 2

13. Întreruptoare  de  medie  şi  înaltă  tensiune.
Separatoare.Rol , tipuri constructive

Idem 2

14. Tendinţe moderne în construcţia echipamentelor electrice Idem 2
[1]. D. Hoble– Aparate şi Echipamente electrice - Editura Universităţii din Oradea – 2013
[2]. D. Hoble, C. Staşac – Aparate şi Echipamente electrice - Editura Universităţii din Oradea – 2004
[3] D. Hoble, C. Cheregi – Instalaţii Electrice - Editura Universităţii din Oradea – 2004
[4] I. Hortopan – Aparate electrice – EDP 1996
[5]T.Maghiar,  D.Hoble,  L.Bandici  –  Instalaţii  şi  utilizarea energiei  electrice –Editura Universităţii  din
Oradea – 2000
[6] D.Hoble – Aparate electrice : Aplicaţii practice – Editura Universităţii Oradea - 2002
[7] T. Maghiar D. Hoble .S. Paşca , M.Popa -  – Instalaţii şi utilizarea energiei electrice Îndrumător de

laborator– Universitatea din Oradea - 1998

8.2 Laborator Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii 

1. Contacte electrice. Influenţa forţei de apăsare. Idem 2
2. Electromagnetul. Construcţie.Funcţionare. Idem 2
3. Electromagnetul. Influenţa întrefierului. Spira în 
scurtcircuit.

Idem 2

4. Siguranţe fuzibile. Siguranţe automate. Idem 2
5. Relee şi declanşatoare. Idem 2
6. Contactoare electrice. Idem 2
7. Realizarea unei scheme complexe pe modulele 
existente în laborator.Alegerea echipamentelor. 
Realizare practică.

Idem 2

Bibliografie:
[1]. D. Hoble, C. Staşac – Aparate şi Echipamente electrice - Editura Universităţii din Oradea – 2004
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[2] D. Hoble, C. Cheregi – Instalaţii Electrice - Editura Universităţii din Oradea – 2004
[3] I. Hortopan – Aparate electrice – EDP 1996
[4]T.Maghiar,  D.Hoble,  L.Bandici  –  Instalaţii  şi  utilizarea energiei  electrice –Editura Universităţii  din
Oradea – 2000
[5] D.Hoble – Aparate electrice : Aplicaţii practice – Editura Universităţii Oradea - 2002
[6] T. Maghiar D. Hoble .S. Paşca , M.Popa -  – Instalaţii şi utilizarea energiei electrice Îndrumător de

laborator– Universitatea din Oradea – 1998
[7] *** Cataloage de echipamente existente în laborator.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este adaptat şi satisface cerinţelor impuse de piaţa muncii, fiind agreat de parteneri
sociali,  asociaţii  profesionale  şi  angajatori  din  domeniul  aferent  programului  de  licenţă.Conţinutul
disciplinei se regăseşte în curricula specializării de Electromecanică sau Sisteme electrice şi din alte centre
universitare din Romania care au acreditate aceste specializări,  astfel cunoaşterea noţiunilor de bază este o
cerinţă stringentă a angajatorilor din domeniul ingineriei electrice, cum ar fi:Faist Mekatronics, Comau,
S.C. Stimin Industries S.A.,Celestica, Connectronix , EMERSON

10. Evaluare Evaluarea se poate face față în față sau on-line 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală
10.4 Curs -  Pentru  nota  5:  toate

subiectele  trebuiesc
tratate  la  standarde
minime;
Pentru  note  5  toate
subiectele  trebuiesc
tratate  la  standarde
maxime;

Examen scris sau oral  –
durata 3 ore. Studenţii au
posibilitatea  de  a  alege
modul  de  evaluare
(Examen scris sau oral).
Examenul  constă  din  3
subiecte  din  tematica
cursului.   Pentru
promovarea  examenului
punctajul obţinut pe baza
baremului  de  notare,
trebuie să fie de minim 4
puncte.

75 %

10.6Laborator - În ultima şedinţă de 
laborator studenţii vor 
prezenta lucrările 
efectuate, respectiv 
rezultatele obţinute.

- Toate  lucrǎrile  de  la
seminar  trebuiesc
efectuate,  condiţie  de  a
intra la examen.
-  Ponderea
laboratoruluieste de 25%
din  valoarea  notei  de  la
examen.
- Se admite recuperarea 
doar a unui laborator 
restant (în ultima 
săptămână a 
semestrului).

25 %-

10.8 Standard minim de performanţă
Realizarea de lucrări  sub coordonarea unui cadru didactic,  pentru rezolvarea unor probleme specifice
studiului  echipamentelor electrice şi  mentenanţă,  întreţinere şi diagnoză a echipamentelor electrice cu
evaluarea corectă a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare şi a riscurilor,
în  condiţii  de  aplicare  a  normelor  de  securitate  şi  sănătate  în  muncă.  Principiul  de  funcţionare  şi
mentenanţă diagnoză, componenţa echipamentelor electrice.
-Componentele notei: Examen( Ex), Laborator (LF) 
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-Formula de calcul a notei: N=0,60Ex+0,40LF; 
- Condiţia de obţinere a creditelor: N≥5; LF≥5

Data completării      Semnătura titularului de curs                                 Semnătura titularului de laborator
09.09.2020                

    Prof.univ.dr.ing. Dorel Anton HOBLE      Şef lucrări dr.ing. Claudia Staşac
Date de contact:                                                        Email: claudiastasac@yahoo.com

    Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I.
    Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp T, etaj 1, sala T 114

                                                    Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România
                                                   Tel.: 0259-408228, E-mail: dhoble@uoradea.ro
                                                    Pagina web: http://dhoble.webhost.uoradea.ro/                                 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament
15.09.2020

                    Conf.univ. 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 și Tehnologia Informației 

1.3 Departamentul Inginerie Electrică 

1.4 Domeniul de studii Inginerie Electrică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sisteme Electrice / Inginer 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SUPRACONDUCTORI ȘI SISTEME SUPRACONDUCTOARE 

2.2 Titularul activităţilor de curs prof.univ.dr.ing.habil. Hathazi Francisc – Ioan 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

- / prof.univ.dr.ing.habil. Hathazi Francisc – Ioan / - 

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DS 

(DS) Disciplină de specialitate 

 

 

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 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 4 

Examinări 8 

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

3.7 Total ore studiu individual 70  

3.9 Total ore pe semestru 112 

3.10 Numărul de credite 4 
 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoștințe de teoria câmpului electromagnetic, teoria circuitelor electrice, 

electronică analogică și digitală, chimie, fizică, matematică 

4.2 de competenţe Cunoaștereea simbolurilor, scheme electrice, folosirea aparatelor de măsură, 

proprietăți ale materialelor. 
 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se poate desfășura față în față sau on-line. Laptop, 

videoproiector, tablă magnetică, vorbire liberă. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
- / Laboratorul se pot desfășura față în față sau on-line. 
Kiturile de laborator supraconductori (CSI Supraconductors) cu 

puncte de lucru pentru fiecare student, acces la softurile care permit 

ridicarea de diagrame pentru datele experimentale obtinute și 

comparații între diferite discuri supraconductoare și magneți, acces 

la internet / -  
 

 



 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

▪ C3. Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică 

▪ C4. Proiectarea sistemelor electrice și a componentelor acestora 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
an

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 și riscurilor aferente 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  ▪ Cursul "Supraconductori şi sisteme supraconductoare" îşi 

propune să prezinte caracteristicile materialelor 

supraconductoare şi fenomenele electromagnetice ce apar în 

acestea şi se adresează studenţilor de la secţia ingineri, profil 

SISTEME ELECTRICE. Fiind o disciplină de specialitate, 

obiectul ei este prezentarea într-un cadru unitar a fenomenelor şi 

caracteristicilor supraconductibilităţii precum şi a unor aplicaţii 

în acest domeniu, necesare pentru cunoaşterea modului de 

proiectare şi aplicare a acestora. Efectuarea lucrărilor de 

laborator oferă formarea unor deprinderi, pune în evidenţă 

fenomenele şi metodele de abordare a acestor fenomene. 

7.2 Obiectivele specifice ▪ Laboratorul este astfel conceput încât să ofere viitorilor ingineri 

deprinderi practice privind supraconductorii și sistemele 

supraconductoare. Conținutul laboratoarelor prezentate au la 

bază necesitatea aprofundării și explicării practice a 

problemelor prezentate la curs. Studenții au posibilitatea de a 

identifica materialele supraconductoare și diferite tipuri de 

magneți, familiarizarea cu mijloacele moderne de măsură a 

temperaturii în tim pul desfășurării experimentelor. Vor înțelege 

complexitatea, utilitatea și mentenața acestor instalațiiși le vor 

trata ca atare. Cunoștințele sunt utile în formarea unor 

deprinderi privind abordarea problemelor specifice cu care se 

confruntă un specialist din acest domeniu. 
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Nr. Ore / 

Observaţii 

1. Fenomenul supraconductibilităţii 

▪ Temperatura de tranziţie în starea supraconductoare 

▪ Efectul produs de anularea rezistivităţii 

▪ Analiza circuitului electric fără rezistenţă electrică 

▪ Rezistivitatea în circuitele de curent alternativ 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

2. Diamagnetismul perfect  

▪ Proprietăţile magnetice ale unui conductor perfect 

▪ Comportamentul magnetic al unui supraconductor 

▪ Curenţii de suprafaţă 

▪ Adâncimea de pătrundere 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

3. Chestiuni de electrodinamică aplicate elementelor supraconductoare  

▪ Efectele dispariţiei rezistivităţii electrice în supraconductori 

▪ Teoria lui London 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

4. Influenţa câmpului magnetic critic asupra stării supraconductoare Laptop, 2 



 

 

▪ Energia liberă a supraconductorului 

▪ Variaţia câmpului critic în funcţie de temperatură 

▪ Magnetizarea supraconductorilor 

▪ Măsurarea proprietăţilor magnetice 

videoproiector, 

vorbire liberă 

5. Analiza termodinamică a tranziţiei din starea normală în starea 

supraconductoare 

▪ Entropia stării supraconductoare 

▪ Căldura specifică şi căldura latentă 

▪ Efectele mecanice 

▪ Conductivitatea termică în starea supraconductoare 

▪ Efectele termoelectrice care apar în supraconductori 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

6. Analiza stării intermediare 

▪ Factorii de demagnetizare 

▪ Tranziţii magnetice pentru n≠0 

▪ Zona de separaţie dintre starea normală şi starea supraconductoare 

▪ Proprietăţile magnetice ale stării intermediare 

▪ Energia liberă Gibbs în starea intermediară 

▪ Observarea experimentală a stării intermediare 

▪ Valoarea absolută a dimensiunii domeniilor; rolul energiei de 

suprafaţă 

▪ Reapariţia rezistenţei electrice prin aplicarea unui câmp magnetic 

transversal 

▪ Conceptul de coerenţă şi originea curentului de suprafaţă 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

7. Modul de deplasare a curenţilor în supraconductori 

▪ Curenţii critici 

▪ Propagarea termică 

▪ Starea intermediară indusă de un curent 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

8. Proprietăţile supraconductorilor de dimensiuni mici 

▪ Efectul penetrării câmpului magnetic critic în supraconductori  

▪ Câmpul critic al planurilor paralele  

▪ Cazul geometriilor complexe 

▪ Limitele teoriei London  

▪ Teoria Ginzburg-Landau 

▪ Efectele marginale 

▪ Tranziţia câmpului magnetic perpendicular 

▪ Curenţii critici aferenţi probelor subţiri 

▪ Măsurarea curenţilor critici 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

9. Utilizarea energiei microscopice în analiza fenomenului de 

supraconductibilitate 

▪ Banda interzisă 

▪ Teoria Bardeen-Cooper-Schrieffer 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

10. Tunelarea şi banda interzisă 

▪ Procesul de tunelare 

▪ Diagrama nivelului de energie pentru un supraconductor 

▪ Tunelarea între un metal obişnuit şi un supraconductor 

▪ Tunelarea între două supraconductoare identice 

▪ Analiza semiconductorilor 

▪ Alte tipuri de tunelare 

▪ Chestiuni practice 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

11. Coerenţa undei perechilor de electroni. Interferenţa cuantică 

▪ Undele perechilor de electroni 

▪ Fluxoidul 

▪ Legături slabe 

▪ Dispozitivul supraconductor de interferenţă cuantică (SQUID) 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

12. Starea mixtă a supraconductorilor de tipul II 

▪ Energia de suprafaţă negativă 

Laptop, 

videoproiector, 

2 



 

 

▪ Starea mixtă 

▪ Constanta Landau–Ginzburg aplicată metalelor şi aliajelor 

▪ Câmpurile critice inferioare şi superioare 

▪ Magnetizarea supraconductorilor de tipul II 

▪ Căldura specifică a supraconductorilor de tipul II 

vorbire liberă 

13. Curenţii critici ai supraconductorilor de tipul II 

▪ Curenţii critici 

▪ Rezistenţa de tranzit 

▪ Fluxul de tranzit 

▪ Supraconductibilitatea de suprafaţă 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

14. Trecutul, prezentul şi viitorul supraconductorilor cu temperatura 

critică ridicată în aplicaţii 

▪ Istoria supraconductorilor cu temperatura critică ridicată 

▪ Predicţii privind viitorul supraconductorilor cu temperatura critică 

ridicată 

▪ Aplicaţii în electronică 

▪ Aplicaţii în energetică 

▪ Aplicaţii în electrotehnică 

▪ Magneţii supraconductori utilizaţi în propulsia trenurilor pe pernă 

magnetică 

▪ Formarea imaginii utilizând rezonanţa magnetică (MRI) 

▪ Biomagnetismul 

▪ Aplicarea tehnologiei supraconductibilităţii în tehnica militară 

▪ Aplicarea supraconductibilităţii în cosmonautică 

▪ Utilizarea supraconductorilor masivi în protejarea mediului 

înconjurător 

▪ Alte aplicaţii în care sunt utilizaţi magneţii supraconductori 

▪ Perspective privind aplicarea supraconductibilităţii în industrie 

Laptop, 

videoproiector, 

vorbire liberă 

2 

Bibliografie: 

1. Hathazi Francisc – Ioan – Suport curs – în curs de editare; 

2. Charles P. Poole, Jr., Horacio A. Farach, Richard J.Creswick, Ruslan Prozorov – Superconductivity – 

Academic Press in print of Elsevier, second edition, 2007; 

3. V.D. Şoproni, Supraconductori şi sisteme supraconductoare, Editura Universităţii din Oradea, 2003; 

4. The 1998 Applied Superconductivity Conference, Desert Springs Resort, Palm Desert, California, 

September 13-18, 1998; 

5. C. Gheorghe, Îndreptar de metale, Editura Tehnică Bucureşti, 1997; 

6. A.V. Novac, Modele conceptuale în supraconductibilitate, Editura Tehnică, 1995; 

7. R. Baker, J.C. Thompson, A Simple Demonstration of High T Superconductive Powder. Journal of 

Chemical Education, volume 64, October 1987; 

8. S. G. Davis, The superconductive computer in you future.Datamation,Volume 33:74, August 15, 1987; 

9. Superconduction possible at room temperatures? Radio-Electronics, Volume 58:5,July 1987; 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

--- --- --- 

8.3 Laborator   

1. Norme de securitate în funcţionarea echipamentelor 

supraconductive. Dispariţia supraconductibilităţii în 

câmpul magnetic. Starea intermediară. 

Vorbire liberă, utilizare kit 

laborator PC components; utilizare 

rețea de calcul din dotarea 

laboratorului 

1 

2. Levitaţie, demonstrarea efectul Meissner. Vorbire liberă, utilizare rețea de 

calcul din dotarea laboratorului 

4 

3. Măsurarea temperaturilor critice în supraconductori Vorbire liberă, utilizare rețea de 

calcul din dotarea laboratorului 

3 

4. Magneţi permanenţi, efectul asupra 

supraconductorilor 

Vorbire liberă, utilizare rețea de 

calcul din dotarea laboratorului 

3 

5. Curenţi toroidali, magneţi permanenţi de puteri mari. Vorbire liberă, utilizare rețea de 2 



 

 

calcul din dotarea laboratorului 

6. Test de evaluare finală. Vorbire liberă, utilizare rețea de 

calcul din dotarea laboratorului 

1 

8.4 Proiect   

--- --- --- 

Bibliografie 

1. Hathazi Francisc – Ioan – Notițe de Laborator – în curs de apariție; 

2. Charles P. Poole, Jr., Horacio A. Farach, Richard J.Creswick, Ruslan Prozorov – Superconductivity – 

Academic Press in print of Elsevier, second edition, 2007; 

3. The 1998 Applied Superconductivity Conference, Desert Springs Resort, Palm Desert, California, 

September 13-18, 1998; 

4. A.V. Novac, Modele conceptuale în supraconductibilitate, Editura Tehnică, 1995; 

5. Superconduction possible at room temperatures? Radio-Electronics, Volume 58:5,July 1987. 

6. R. Baker, J.C. Thompson, A Simple Demonstration of High T Superconductive Powder. Journal of 

Chemical Education, volume 64, October 1987. 
* 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 ELECTRICE 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. Pentru o mai buna adaptare la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei 

au avut loc întâlniri atât cu reprezentați ai mediului de afaceri cât si cu profesori din învățământul 

preuniversitar. 
 

 

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 

Evaluarea se poate face față în 

față sau on-line 

75% 

10.5 Seminar --- --- --- 

10.6 Laborator Test de evaluare finală  Evaluare scrisă laborator. Toate 

lucrările de laborator trebuiesc 

efectuate – condiție de a intra în 

examen. Se admite recuperarea 

doar a unui laborator restant. 

Evaluarea se poate face față în 

față sau on-line 

25% 

10.7 Proiect --- --- --- 

10.8 Standard minim de performanţă 
Realizarea lucrărilor sub coordonarea unui cadru didactic, pentru rezolvarea unor probleme specifice din domeniul 

supraconductorilor 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: 

 
05.09.2020 

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 
 

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/  

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 
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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 SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

1.3 Catedra INGINERIE ELECTRICA 
1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICA 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE /INGINER 
 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei TEHNICA MICROUNDELOR 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.Dr.Ing.Ec.  Silaghi Alexandru Marius 
2.3 Titularul activităţilor de 
laborator/proiect 

Prof.Dr.Ing.Ec.  Silaghi Alexandru Marius 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul deevaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei O 
 
 
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 proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 proiect 28 
Distribuţia fondului de timp ore 48ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat  
Examinări 12 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 48  
3.9 Total ore pe semestru 104 
3.10 Numărul de credite 4 
 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Cunoştinţe de matematica si fizica 
4.2 de competenţe Electrotehnica, Materiale electrotehnice, Masurari electrice, Electronica 
 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului 

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

5.2. de desfăşurare a 
laborator 

- prezenta obligatorie la toate orele de  proiect 
 

 
 
 
 
 
 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C4.2 Explicarea tehnicilor specifice analizei, modelării și simulării sistemelor electrice 
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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 română cât și într-o limbă de circulație internațională 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Cursul de " Tehnica microundelor " propune o familiarizare a 

studenţilor din domeniul Inginerie electrică, cu cunoştinţele din 
domeniul electrotehnicii teoretice şi să prezinte fenomenele 
electromagnetice din punct de vedere al aplicaţiilor în tehnică la 
frecventa inaltă. 

7.2 Obiectivele specifice   Fiind o dişciplină  de specialitate în ingineria electrică, 
obiectivul acesteia este prezentarea unor metode de calcul, într-
un cadru unitar, care sunt necesare rezolvării problemelor din 
electrotehnica clasică sau modernă.  

 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 
1.1. Generalităţi 
1.2. Unde electromagnetice 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 
2h 

Cap.2. MICROUNDELE 
2.1. Alocarea internaţională a frecvenţelor 
2.2. Propagarea microundelor Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 
videoproiector şi pe tablă 

 
 

4h 

Cap.3. GHIDURI DE UNDĂ  
3.1.  Ghiduri de undă 
3.2.  Moduri de propagare 
 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 
 

 

8h 
 
 
 
 

 
 

Cap.4. SURSE GENERATOARE  DE  MICROUNDE  
4.1. Oscilatoare de microunde  
4.2.  Linii de transmisie 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 
 

4h 
 
 
 

Cap.5. CIRCUITE DE MICROUNDE 
5.1. Elemente şi dispozive de circuit pentru microunde 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului pe 

6h 
 



5.2. Modelarea circuitelor de microunde 
5.3.Tehnici de de măsurare în circuitele de microunde 
 

videoproiector şi pe tablă 
 

Cap.6. APLICAŢII  
6.1. Aplicaţii ale tehnicii microundelor           
6.2.Influenţa microundelor asupra ţesuturilor biologice. 
Tehnici de securitate.     
 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 
 

 
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. . M.A.Silaghi, R.Sebesan, Tehnica microundelor, Editura Universităţii din Oradea, 2009 
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 
8.2. Laborator Metode de predare Observaţii 

Etape de proiectare : 

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

Total  28h 

 
 

1.Principii generale asupra dispozitivelor şi echipamentelor 
cu microunde 
2.Comportamentul materialelor dielectrice în câmp de 
microunde şi consideraţii teoretice în ceea ce priveşte 
modul de încălzire cu microunde 
3.Prezentarea fenomenului corespunzător pierderilor în 
materialele dielectrice 
4.Uscarea si incălzirea dielectricilor în câmp de microunde. 
5.Generatoare cu microunde şi modul de propagare al 
acestora 
6 Modelarea fenomenelor electromagnetice şi termic în 
cavitatea rezonantă şi corpul de probă 
7. Proiectarea unor generatoare de microunde 
8. Proiectarea circuitelor de ieşire şi al celor de protecţie şi 
siguranţă. Proiectarea circuitului magnetic 
9.Realizarea schemei de montaj pentru o instalaţie de 
uscare cu microunde 
10.Predarea şi susţinerea proiectului 
 

 
 

4h 
 

4h 
4h 
4h 
4h 
4h 
4h 

 
 
 
 
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 Sisteme electrice si din alte centre 
universitare din Romania care au acreditate aceste specializări ,  astfel cunoaşterea notiunilor de baza 
și de proiectare din Microunde este o cerinţă stringentă a angajatorilor din domeniu (Celestica , 
Connectronics, Faist Mekatronics,  Comau, GMAB etc) Parc  Industrial  Oradea. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
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 , conform 
grilei de examen  
 

Examen scris on line 
Studenţii primesc spre 
rezolvare fiecare câte un 
formular cu întrebări cu 
3 variante de răspuns  (în 
total 10 puncte). 
Varianta tip grila.  

80% 

10.5 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 schemelor 
electrice. 

Susţinerea on line 
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. 

20% 

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.   
Laborator: 
Realizarea unei lucrări , 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. 
Capacitatea de a realiza practic o astfel de instalaţie. 
Data completării  Semnătura titularului de curs          Semnătura titularului de proiect 
  05.09.2020         
 
                     
                                                                         
    Prof.univ.dr.-ing.ec Alexandru  Marius SILAGHI   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.r                                                                                                          
      Pagina web: http://masilaghi.webhost.uoradea.ro/                                 
 
 
 
 
 



 
 
Data avizării în departament     Semnătura directorului de departamen 
24.09.2020       
 
                                   conf.dr.ing.inf.habil. Francisc – Ioan 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             Semnătură Decan 
28.09.2020       
                             Prof.univ.dr.-ing. Ioan 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 LICENŢĂ (Ciclul I) 
1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE  / INGINER 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei CONVERTOARE STATICE 
2.2 Titularul activităţilor de curs S. l. dr. ing. TOMSE MARIN TITUS 
2.3 Titularul activităţilor de laborator S. l. dr. ing. TOMSE MARIN TITUS 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei DD 

(DD) Disciplină de domeniu;  
 

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  62 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 2 
Examinări 3 
3.7 Total ore studiu individual 62  
3.9 Total ore pe semestru 104 
3.10 Numărul de credite 4 

 

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 videoproiector 
5.2. de desfăşurare a laboratorului Laborator cu dotări specifice 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 C3. Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică   
- C3.2. Explicarea principiilor constructive ale elementelor componente (aparate electrice, maşini electrice, 

convertoare statice, etc.) 
- C3.3. Modelarea matematică a problemelor de câmp electromagnetic şi circuite electrice în sistemele electrice 

 C3.4. Aprecierea calităţii şi performanţelor funcţionale ale sistemelor electrice prin metode specifice 
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 CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a acestora, etapelor de 

lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare și riscurilor aferente 
 

 
 

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

Disciplina îşi propune să familiarizeze studenţii cu domeniul electronicii de putere și în special cu circuitele care 
folosesc tehnici de comutație mai eficiente. Prezentarea problemele fundamentale ale comutației principalelor 
dispozitive electronice de putere în condițiile minimizării pierderilor de putere, metodele de comandă care conduc 
la comutația cu piederi minime și aplicații precum surse de putere în comutație, invertoare rezonante monofazate și 
trifazate si alte circuite în comutație care se utilizează în industrie. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:  
- Să cunoască principiilor de funcţionare ale convertoarelor statice cu funcționare în comutație 
- Să explice şi interpreteze regimurile de funcţionare ale convertoarelor statice 
- Să studieze convertoarele statice folosind softuri adecvate (ORCAD, MULTISIM, SIMULINK) 
- Să evalueze rezultatele obţinute în urma simulărilor convertoarelor statice 
- Să aleagă și utilizeze convertoare statice în aplicații practice 
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8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
1. Introducere. Rolul circuitelor electronice de putere în industrie. Exemple 
aplicații. Comparație regim liniar-regim în comutație.  

Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

2. Analiza comutației dispozitivelor semiconductoare de putere. Diode de putere, 
tranzistoare bipolare de putere, tiristoare,  GTO-uri, triace, MOS FET-uri, IGBT-
uri, MCT-uri. 

Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

3. Convertoare c.a. –c.c. (redresoare). Principiul și teoria generală a redresoarelor 
comandate în fază. 

Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

4. Redresoare monofazate. Redresoare trifazate. Circuite de comandă Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

5. Redresoare cu corecția activă a factorului de putere. Redresorul monofazat cu 
circuit PFC de tip boost 

Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

6. Convertoare statice ca-ca. Generalități. Principiul de funcționare.  Variatoare de 
tensiune alternativă monofazate 

Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

7. Variatoare de tensiune alternativă trifazate. Convertoare directe de frecvenţă: 
cicloconvertoarele. 

Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

8 Convertoare directe de frecvenţă: convertoarele matriciale. Convertoare de 
frecvenţă cu circuit intermediar de c.c. şi redresoare bidirecţionale 

Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

9. Convertoare cc – ca monofazate. Clasificări. Invertoare rezonante. Scheme 
electrice. Forme de undă. Aplicații. 

Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

10. Metode de comandă ale convertoarele cc – ca. Comanda în frecvență. Comanda 
PWM. Comanda prin decalare de fază. Comanda prin modularea densității 
impulsurilor. 

Prelegere interactivă + 
videoproiector  / Online 2 

11. Convertoare cc – ca trifazate. Comanda PWM pentru invertoare trifazate. 
Modulația fazorială. Aplicaţii. 

Prelegere interactivă, 
videoproiecţie 

2 

12. Convertoare c.c.-c.c. Surse de tensiune continuă realizate cu ajutorul 
convertoarelor c.c. – c.c. Convertoare tip buck. Convertoare tip boost. 

Prelegere interactivă, 
videoproiecţie 

2 

13. Convertoare cc - cc de tip buck boost.; Convertoare c.c.-c.c. tip  Cûk, Sepic Prelegere interactivă, 
videoproiecţie 

2 

14. Convertoare c.c - cc. cu separare galvanica. Prelegere interactivă, 
videoproiecţie 

2 

   
Bibliografie 
1. M. Tomşe – Tehnici moderne de comutație. Curs manuscris. https://prof.uoradea.ro/mtomse 
2. N.D. Trip, A. Gacsádi, D. Scurtu, Electronică Industrială - îndrumător de laborator, Editura Universităţii din Oradea, 
2005. 
3. V. Popescu, D. Lascu, D. Negoițescu  - Convertoare de putere în comutație, Editura de vest, Timișoara, 1999. 
4. Alexa D., Gâtlan L., Ionescu F., Lazăr A., Convertoare de putere cu circuite rezonante, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1998.  
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
   
8.3 Laborator   
1. Prezentarea laboratorului. Protecția muncii. Generalitați privind 
activitatea din laborator. 

Lucru pe grupe de 3-4 studenţi, 
explicaţii şi discuții în laborator 
(inclusiv utilizând videoproiecție), 
lucru individual pentru întocmirea 
referatelor  de laborator și efectu-
area măsurătorilor pe montajele 
experimentale. Utilizarea progra-
melor de simulare Orcad și 
Multisim. / Partea teorertică dacă 
este cazul se poate desfășura online 

2 

2. Circuit de comandă pentru tiristoare și triace pe baza circuitului 
dedicat UAA145. 

2 

3. Redresoare monofazate comandate  2 
4. Studiul variatoarelor de tensiune alternativă monofazate. 2 
5. Generarea semnalelor PWM pentru comanda convertoarelor 
electronice de putere 

2 

6. Convertoare de tip buck cu comutatoare bidirecţionale 2 
7. Convertoare de tip boost (step up) . Încheierea situaţiei la laborator 2 
   
8.4 Proiect   
   
Bibliografie 
1. Tomse Marin -Tehnici moderne de comutație, Manuscris format electronic, 2016, https://prof.uoradea.ro/mtomse 
2. N.D. Trip, A. Gacsádi, D. Scurtu, Electronică Industrială - îndrumător de laborator, Ed. Univ. din Oradea, 2005 
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3. V. Popescu, D. Lascu, D. Negoiţescu, Convertoare de putere în comutaţie. Aplicaţii Editura de Vest, Timişoara, 1999 
4. V. Popescu, Electronică de putere, Editura de Vest, Timişoara, 1998 

 

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 preda în cadrul altor facultati de profil electric atat din Universitatea 
din Oradea cat si din alte centre universitare din tara si din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii 
a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu reprezentaţi ai mediului industrial și de afaceri din Bihor. 

 

10. Evaluare 
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 verificarile pe parcurs. 
2. Activitatea pe parcursul semestrului + referate curs 

VP – scris / Evaluare 
online (Chestionar online) 

60% 
 

10% 
10.5 Seminar   - 
10.6 Laborator Cunoștințele teoretice și practice dobândite prin 

studiul individual și efectuarea lucrărilor de laborator. 
Obținerea minim a notei 5 la laborator conferă dreptul 
de a participa la examen. 

Teste de evaluare a 
cunoștințelor teoretice și 
aplicative pe parcursul 
semestrului. Test de 
evaluare finală / Evaluare 
prin teste și chestionar 
online 

30% 
Se acordă 10% din nota 
pentru laborator pentru 
finalizarea cu succes a 

tematicii de studiu 
individual 

10.7 Proiect   - 
10.8 Standard minim de performanţă: Curs - Cerinţe pentru nota 5:: Cunoasterea funcționării principalelor dispozitive 
electronice de putere, a  principalelor convertoare static și a modalităţilor de comandă ale acestora; 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. 
Laborator - Cerinţe pentru nota 5: Realizarea referatelor și efectuarea tuturor lucrărilor de laborator. Efectuarea 
măsurătorilor și includerea rezultatelor în referat. 
 
Data completării             Semnătura titularului de curs                       Semnătura titularului de laborator 
 24.09.2020    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: 
 

.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/ 

 



 

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 LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE / INGINER 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei MAŞINI ELECTRICE II 

2.2 Titularul activităţilor de curs PANTEA MIRCEA DĂNUŢ 

2.3 Titularul activităţilor de 

laborator 
PANTEA MIRCEA DĂNUŢ  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DD 

 

 

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 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare/proiect, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  

Examinări 1 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 36  

3.9 Total ore pe semestru 78 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Maşini electrice I, 

4.2 de competenţe Explicarea principiilor constructive ale elementelor componente (aparate electrice, 

mașini electrice, convertoare statice, etc.) Aplicarea adecvată a cunoştinţelor 

fundamentale cu privire la maşinile electrice  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se defăşoară în amfiteatru cu tehnicile moderne disponibile: 

videoproiector,  laptop, tablă. 

Prezenţă la cursuri, minim 50%  

5.2. de desfăşurare a 

laboratorului 

Prezenta obligatorie la toate laboratoarele; 

Studenţii vin cu referatele făcute pentru lucrările aferente orei 

Se poate recupera pe parcursul semestrului maxim 2 lucrări una cu taxă şi 

una fără, iar nefinalizarea laboratoarelor duce la refacerea disciplinei 

- Laboratorul unde se desfăşoară activitatea practică dispune de standuri 

specifice, cu module aferente lucrărilor practice, osciloscoape şi aparate 

de măsură  

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Cl. Aplicarea adecvată a cunoştintelor fundamentale de matematică, fizică, chimie 

specifice, în domeniul ingineriei electrice 

C3. Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică  

C5. Conceperea şi coordonarea de experimente şi încercări 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

 Cursul de “Maşini electrice II” este o disciplină de specialitate care prezintă 

cunoştinţe teoretice din domeniul maşinilor electrice precum şi fenomenele 

specifice acestora din punct de vedere al aplicaţiilor în industrie.  

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea de informaţii şi cunoştinţe privind: locul şi rolul maşinilor electrice în 

industria actuală şi modernă; construcţia, comportamentul, structura şi 

funcţionarea maşinilor electrice într-un sistem complex; organizarea, dotarea şi 

întreţinerea sistemelor din care fac parte maşinile electricesimple cât şi cele 

speciale 

 Lucrările de laborator îi familiarizează pe studenţi cu aspectele practice privind 

funcţionarea maşinilor electrice, cu aspecte practice privind stabilirea unor 

regimuri specifice în laborator (pornire, frânare, modificarea turaţiei) şi asigură 

înţelegerea problemelor de bază cu privire la aceste echipamente ale industriei 

electrotehnice. 

 Proiectul permite însuşirea de principii şi deprinderi de proiectare şi realizare a 

unor sisteme ce conţin transformatoare electrice trifazate şi dezvoltarea acestora în 

vederea obţinerii unor performanţe ridicate. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore 

Cursu I. Regimurile de funcţionare a transformatoarelor 

electrice la funcţionarea în gol, scurtcircuit şi analiza acestora. 

Transformatoare speciale:  
On-line 2 

Curs II -III.  Regimurile speciale ale transformatoarelor electrice 

- Cuplarea în gol a transformatoarelor electrice 

- Scircircuit brusc la bornele secundare ale acestuia 

- Utilizarea transformatoarelor electrice la instalaţii de redresare 

monofazat şi trifazat 

On-line 4 

Curs IV.  Comutaţia 

4.1. Schimbarea poziţiei periilor 

4.2. Moduri de excitare a generatoarelor de curent continuu  

4.3.Funcţionarea motorului de curent continuu  

On-line 2 

Curs V. Reglarea turaţiei şi schimbarea sensului de mers la 

motorul de curent continuu 
5.1. Pornirea motorul de curent continuu şi reglarea turaţiei 

5.2. Motorul de curent continuu cu excitaţie separată 

5.3. Motorul de curent continuu cu excitaţie derivaţie 

5.4. Motorul de curent continuu cu excitaţie serie 

5.5. Motorului de curent continuu cu excitaţie mixtă diferenţială 

5.6. Construcţia maşini de curent continuu 

On-line 2 

Curs VI. Clasificarea generatoarelor de curent continuu 
6.1. Generatorul de curent continuu cu înfăşurarea de excitaţie 

separată 

6.2. Generatorul de curent continuu cu înfăşurarea de excitaţie 

derivaţie 

6.3. Generatorul de curent continuu cu excitaţie serie 

6.4. Generatorul de curent continuu cu excitaţie mixtă 

On-line 2 

Curs VII. Clasificarea motoarelor de curent continuu şi metode de 

pornire 

7.1. Motorul de curent continuu 

7.2. Clasificarea motoarelor de curent continuu 

7.3. Pornirea motoarelor de curent continuu 

On-line 2 



 

Curs VIII. Maşina asincronă. Partea constructivă şi funcționarea. 

8.1. Partea construtivă a maşini asincrone 

8.2. Funcţionarea 
On-line 2 

Curs IX. Funcţionare motorului şi generatorului asincron 

9.1. Funcţionarea motorului şi generatorului asincron 

9.2. Motorul asincron. Partea constructivă 

9.3. Reglarea turaţiei şi schimbarea sensului de mers la motoarele 

asincrone trifazate 

9.4. Utilizarea motoarelor asincrone 

On-line 2 

Curs X. Caracteristici ale motoarelor şi generatoarelor asincrone 

10.1. Caracteristici ale motoarelor şi generatoarelor asincrone 

10.2. Determinarea cuplul la motoarele asincrone 

10.3. Caracteristicile motorului asincron monofazatMetode de 

frânare 

On-line 2 

Curs XI. Maşina sincronă. Partea constructivă şi funcționarea. 

11.1.Construcţia maşiniilor sincrone 

11.2. Utilizarea  maşinilor sincrone 
On-line 2 

Curs XII. Funcţionare motorului şi generatorului sincron 
12.1. Funcţionarea maşini sincrone 

12.2. Funcţionarea motorului sincron 

12.3. Funcţionarea generatorului sincron 

On-line 2 

Curs XIII. Caracteristicile motoarelor şi generatoarelor sincrone. 

13.1. Pornirea motoarelor sincrone 

13.2. Caracteristicile generatoarelor sincrone 

13.3. Cuplul generatoarelor sincrone şi peirderile acestora 

13.4. Conectarea generatoarelor sincrone 

On-line 2 

Încheierea cursului cu o recapitulare a aspectelor teoretice 

studiate şi pregătirea detaliilor privind desfăşurarea examenului 
On-line 2 

Bibliografie 

1. Pantea Mircea –Maşini electrice – Notiţe de curs 
2. Constantin Bălă – Maşini electrice - Ed. Didactic şi Pedagogică, Bucureşti 1982. 

3. Biró Károly – Maşini şi acţionări electrice - Litografia IPC-N, Cluj 1987. 

4. Ioan Boldea – Transformatoare şi maşini electrice - Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1994. 

5. Aurel Câmpeanu, Vasile Iancu,  M. Rădulescu - Maşini în acţionări electrice - Ed. Scrisul Rom, Craiova, 1996. 

6. Aurel Câmpeanu – Maşini electrice, Ed. Scrisul Românesc, 1977. 

7. Al. Fransua, R. Măgureanu – Maşini şi acţionări electrice. Elemente de execuţie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986. 

8. Ioan Felea – Maşini şi acţionări electrice, Litogr. Univ. din Oradea, 1994. 

9. Carmen O. Molnar – Maşini electrice. Notite de curs, Oradea 2012. 

10. Carmen O. Molnar – Maşini electrice. Îndrumător de laborator, Oradea 2010, pag. 212. 

11. Carmen O. Molnar - Teoria câmpului electromagnetic, Editura Universităţii din Oradea, 2005 

12. Marius Silaghi, Mircea Pantea, Helga Silaghi, ELECTROTEHNICĂ INDUSTRIALĂ - Editura Universitatii din 

Oradea, 2010, ISBN 978-606-10-0186-6 

13. Marius Silaghi, Mircea Pantea, INTRODUCERE ÎN ELECTROTEHNICĂ - Editura Risoprint, Cluj Napoca, 

2010, ISBN 978-973-53-0258-0 

14. Mircea Pantea, Marius Silaghi Electrotehnică – Îndrumător de laborator  - Editura Universitatii din Oradea, 2010, 

ISBN 978-606-10-0011-1 

15. A. Grava, C. Grava, M. Pantea, D.Şoproni, L.Coroiu Electrotehnică şi maşini electrice Vol I Unde 

electromagnetice - Editura Universităţii din Oradea, 2004 

16. Teodor Maghiar, Teodor Leuca, Marius Silaghi, Mircea Pantea, Darie Şoproni – Electrotehnică industrială. 

Îndrumător de laborator, Editura Universităţii din Oradea, 2001 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore 

- - - 

8.3 Laborator Metode de predare Nr. Ore 
1. Instrucţiuni de tehnica securităţii muncii şi metodica efectuării 

lucrărilor de laborator. Măsurarea vitezei motorului în curent 

continuu 

On-line. Citit, discutat, luat la 

cunostinţă  

Prezentarea laboratorului 

2 

2. Tensiunea electromotoare inversă a unui motor în curent 

continuu 

Pe baza referatului întocmit de 

studenti, după o discuţie cu cadrul 

didactic asupra lucrării, se trece la 

identificarea standului, a 

elementelor componente necesare 

pentru desfăşurarea lucrării, după 

2 

3. Sarcina unui motor în curent continuu 2 



 

4. Reglarea vitezei, eficienţa, momentul de torsiune si puterea care studenţii realizează montajul 

din partea practică a lucrării şi 

numai împreună cu cadrul 

didactic efectuează determinările 

nesecare. 

La final sunt interpretate 

rezultatele obţinute faţă in faţă 

2 

5. Controlul vitezei unui motor de curent continuu cu ajutorul unei 

buclei închise 
2 

6. Controlul tensiunii generatorului în curent alternativ într-o buclă 

închisă 
2 

7. Controlul vitezei motorului de curent continuu de ciclu variabil 

Verificarea cunoştinţelor acumulate şi încheierea situaţiei la 

laborator. Recuperare a lucrărilor de laborator 

Studenţii dau test din toate 

lucrările de laborator. 
2 

Bibliografie 
1. Pantea Mircea - Maşini electrice -  Notiţe de laborator 

2. Constantin Bălă – Maşini electrice - Ed. Didactic şi Pedagogică, Bucureşti 1982. 

3. Mircea Pantea, Marius Silaghi Electrotehnică – Îndrumător de laborator  - Editura Universitatii din Oradea, 

2010, ISBN 978-606-10-0011-1 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conţinutul disciplinei este adaptat cerinţelor impuse de piaţa muncii, şi este agreat de parteneri sociali, 

asociaţii profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului de licenţă. 

 Conţinutul disciplinei se regăseşte în curricula specializării Electromecanică şi din alte centre universitare 

care au acreditate aceste specializări (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, 

Universitatea ,,Politehnica”din Timişoara, Universitatea Gh. Asachi Iaşi, etc), iar cunoaşterea tipurilor de 

maşini electrice  şi a modului de funcţionare şi proiectare a acestora este o cerinţă stringentă a angajatorilor. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs La ultimul curs studentii primesc o 

tematică de examen care este 

împărţită în trei părţi astfel: prima 

parte (1/2 din subiecte) conţine 

subiecte de nivel uşor; a doua parte 

(1/4 din subiecte) vor fi subiecte de 

nivel mediu iar cea de-a treia parte 

(1/4 din subiecte) va conţine subiecte 

de nivel dificil. In aceste condiţii 

evaluarea se face astfel: 

Examen scris: Nota 5 - 1pt. - din 

oficiu, 1pt. - prezenţa la curs peste 

50%, 3pt. – 2 subiecte de nivel uşor 

Nota 7 -- Integral Nota 5 şi în plus 

2pt.  – 1 subiect de nivel mediu 

Examen oral: Nota 10 - Integral 

Nota 7 şi în plus 3pt. - 1 subiect de 

nivel dificil 

Examen scris 
Studenţii primesc spre rezolvare 2 

subiecte de nivel uşor şi 1 subiect 

de nivel mediu şi unul de dificultate 

mai ridicată 

 

 

70% 

10.5 Seminar -  - 

10.6 Laborator Pentru nota 5, Recunoaşterea 

standurilor utilizate la realizarea 

lucrărilor de laborator, fără a prezenta 

detalii asupra acestora 

Pentru nota 10, cunoaşterea 

amănunţită a modalităţii de realizare 

practică a tuturor lucrărilor de 

laborator    

Studenţii vor susţine două teste: 

Unul cu întrebări tip grilă din partea 

teoretică a laboratoarelor şi unul 

practic, iar în urma acestora vor 

obţine o nota cumulată carele poate 

da dreptul de a intra sau nu la 

examen.. 

 

30% 

    

10.8 Standard minim de performanţă 

Descrierea principiilor de funcţionare a transformatoarelor şi a maşinilor electrice de curent continuu, 

sincrone si asincrone. 

Cunoştinţe fundamentale cu privire la construcţia şi funcţionarea maşinilor electrice 

Explicarea şi interpretarea regimurilor de funcţionare, a fenomenelor ce apar în exploatarea maşinilor 

electrice, a echipamentelor electrice şi electromecanice 



 

Utilizarea adecvată a maşinilor electrice şi monitorizarea sistemelor electromecanice  

Proiectarea unui transformator electric trifazat de complexitate  

Realizarea unor încercări pentru un sistem electric de complexitate redusă; analiza, măsurarea şi 

interpretarea datelor 

 

 

Data completării             Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de laborator/proiect 

          

04.09.2020 Ş.l.dr.ing. Pantea Mircea 

          Date de contact:  

Universitatea din Oradea, Facultatea de 

I.E.T.I 

Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp V, 

 etaj 2, sala V 213 

Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, 

România 

E-mail: mirceadanutpantea@gmail.com 

Pagina 

webhttp://mpantea.webhost.uoradea.ro/ 

Discord MirceaPD#1994 

Ş.l.dr.ing. Pantea Mircea 

          Date de contact:  

Universitatea din Oradea, Facultatea de 

I.E.T.I 

Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp V, 

 etaj 2, sala V 213 

Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, 

România 

E-mail: mirceadanutpantea@gmail.com 

Pagina 

webhttp://mpantea.webhost.uoradea.ro/ 

Discord MirceaPD#1994 
      

 

Data avizării în departament 

15.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof.univ.dr.ing.inf. Francisc - Ioan 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  

 

 

 

 

Semnătură Decan 

Prof.univ.dr.ing. Mircea Ioan 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 

 
 

Data avizării în Consiliul facultăţii 

28.09.2020 
 

Semnătură Decan 

Prof.univ.dr.ing. Mircea Ioan 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 

 

http://mpantea.webhost.uoradea.ro/
http://mpantea.webhost.uoradea.ro/
mailto:francisc.hathazi@gmail.com
http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/
mailto:mgordan@uoradea.ro
mailto:mgordan@uoradea.ro


 

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 LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE / INGINER 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei MAŞINI ELECTRICE II - PROIECT 

2.2 Titularul activităţilor de curs PANTEA MIRCEA DĂNUŢ 

2.3 Titularul activităţilor de proiect PANTEA MIRCEA DĂNUŢ 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare Vp 2.7 Regimul disciplinei DD 

 

 

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 proiect 14 

Distribuţia fondului de timp   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare/proiect, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat  

Examinări 6 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 42  

3.9 Total ore pe semestru 56 

3.10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Maşini electrice I 

4.2 de competenţe Aplicarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale cu privire la maşinile electrice  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

  

5.2. de desfăşurare a 

proiectului 

Proiectul permite însuşirea de principii şi deprinderi de proiectare, având la dispoziţie 

standuri specifice, cu module aferente lucrărilor practice, motoare, 

transformatoare, osciloscoape şi aparate de măsură 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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e - C4. Proiectarea sistemelor electrice şi a componentelor acestora 
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 CT1 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 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

 Punerea în practică a noţiunilor însuşite la cursul  de “Maşini electrice II” în 

vederea aplicabilităţii acestora în aplicaţiile din industrie.  

7.2 Obiectivele specifice  Proiectul permite însuşirea de principii şi deprinderi de proiectare şi realizare a 

unor sisteme ce conţin transformatoare electrice trifazate şi dezvoltarea acestora în 



 

vederea obţinerii unor performanţe ridicate. 

 

8. Conţinuturi 

8.4 Proiect Metode de predare Nr. Ore 
Transformator electric trifazat, Maşina sincronă, Motor de 

curent continuu cu excitaţie separată 

Datele iniţiale.  

Bibliografie 

 

On-line 2 

Calculul principalilor parametri şi trasarea diagramei vectoriale  

Secţiunea circuitului magnetic, Determinarea numărului de spire al 

înfăşurărilor, constanta de flux 

On-line 2 

Determinarea dimensiunilor conductoarelor şi a ferestrei 

Masa înfăşurărilor şi pierderile în înfăşurări şi în circuitul magnetic.  

Curentul de mers în gol, puteri. 

 

On-line 2 

Randamentul.  

Căderile de tensiune si parametrii transformatorului 

Verificarea transformatorului la încălzire. 

Puterea electromagnetică, puterea maximă, reducerea tensiunii de 

excitaţie, modificarea fluxului 

On-line 2 

Verificarea solicitărilor mecanice 

Trasarea caracteristicilor de funcţionare a transformatorului  

(caracteristica externă, caracteristica randamentului) 

Bilanţul energeric la scăderea fluxului 

On-line 2 

Analiza regimurilor speciale.  

Cuplarea la reţea a transformatorului electric în gol.  

Scurtcircuitul trifazat brusc la bornele secundarului.  

Deducerea schemei de conexiuni a transformatorului 

On-line 2 

Încheierea proiectului. Verificare şi predare On-line 2 

Bibliografie 

1. Pantea Mircea – Proiectarea maşinilor electrice – Notiţe de proiectare 

2. Carmen O. Molnar – Maşini electrice. Notite de curs, Oradea 2012. 

3. Carmen O. Molnar – Maşini electrice. Îndrumător de laborator, Oradea 2010, pag. 212. 

4. Carmen O. Molnar - Transformatorul electric. Constructie, teorie, proiectare. Editura Universităţii din Oradea, 

2010, pag.121. ISBN 978-606-10-0023-4. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conţinutul disciplinei este adaptat cerinţelor impuse de piaţa muncii, şi este agreat de parteneri sociali, 

asociaţii profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului de licenţă. 

 Conţinutul disciplinei se regăseşte în curricula specializării Sisteme Electrice şi din alte centre universitare 

care au acreditate aceste specializări (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, 

Universitatea ,,Politehnica”din Timişoara, Universitatea Gh. Asachi Iaşi, etc), iar cunoaşterea tipurilor de 

maşini electrice  şi a modului de funcţionare şi proiectare a acestora este o cerinţă stringentă a angajatorilor. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.7 Proiect La primul curs studentii primesc un 

barem privind modul în care urmează 

a fi verificat proiectul. Nota acordată 

va ţine cont şi de activitatea 

individuală a studentului de-a lungul 

semestrului, de modul de redactare şi 

prezentare şi  proporţia cea mai mare 

din nota o reprezintă calculele şi 

interpretările rezultatelor obţinute. 

Studenţii sunt evaluaţi pe baza unui 

barem de corectare şi primesc o 

notă, separat de examen, cotată cu 

două credite. 

100% 

10.8 Standard minim de performanţă 

Descrierea principiilor de funcţionare a transformatoarelor şi a maşinilor electrice de curent continuu, 

sincrone si asincrone. 



 

Cunoştinţe fundamentale cu privire la construcţia şi funcţionarea maşinilor electrice 

Explicarea şi interpretarea regimurilor de funcţionare, a fenomenelor ce apar în exploatarea maşinilor 

electrice, a echipamentelor electrice şi electromecanice 

Utilizarea adecvată a maşinilor electrice şi monitorizarea sistemelor electromecanice  

Proiectarea unui transformator electric trifazat de complexitate  

Realizarea unor încercări pentru un sistem electric de complexitate redusă; analiza, măsurarea şi 

interpretarea datelor 

 

 

Data completării             Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de proiect 

          

04.09.2019 Ş.l.dr.ing. Pantea Mircea 

          Date de contact:  

Universitatea din Oradea, Facultatea de 

I.E.T.I 

Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp V, 

 etaj 2, sala V 213 

Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, 

România 

E-mail: mirceadanutpantea@gmail.com 

Pagina 

webhttp://mpantea.webhost.uoradea.ro/ 

Discord MirceaPD#1994 

Ş.l.dr.ing. Pantea Mircea 

          Date de contact:  

Universitatea din Oradea, Facultatea de 

I.E.T.I 

Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp V, 

 etaj 2, sala V 213 

Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, 

România 

E-mail: mirceadanutpantea@gmail.com 

Pagina 

webhttp://mpantea.webhost.uoradea.ro/ 

Discord MirceaPD#1994 
      

Data avizării în departament 

25.09.2019 

 

Semnătura directorului de departament 

Conf. univ.dr.ing.inf. Francisc - Ioan 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  

 

 

 

 

Semnătură Decan 

Prof.univ.dr.ing. Mircea Ioan 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 

 
 

Data avizării în Consiliul facultăţii 

30.09.2019 
 

Semnătură Decan 

Prof.univ.dr.ing. Mircea Ioan 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 

 

 

 

http://mpantea.webhost.uoradea.ro/
http://mpantea.webhost.uoradea.ro/
mailto:francisc.hathazi@gmail.com
http://ihathazi.webhost.uoradea.ro/
mailto:mgordan@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  FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
1.3 Departamentul INGINERIE ELECTRICĂ 
1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICĂ 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR IN 

INGINERIA ELECTRICA 
2.2 Titularul activităţilor de curs Popa Monica 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Popa Monica 

2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul V 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 laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator 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 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 3 
Examinări 3 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 36  
3.9 Total ore pe semestru 78 
3.10 Numărul de credite 3 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Bazele electrotehnicii, Metode numerice 
4.2 de competenţe Operare pe calculator 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se poate desfășura față în față sau on-line 
5.2. de desfăşurare a 
laboratorului 

Laboratorul se poate desfășura față în față sau on-line 
Calculatoare si pachete software Matlab, Flux 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 C2 
Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiei  
 
C4 
Proiectarea sistemelor electrice şi a componentelor acestora 
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 CT1 
Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare şi riscurilor aferente 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Explicarea şi interpretarea pachetelor de programe pentru 

proiectarea şi optimizarea sistemelor electrice 
reprezentative 

7.2 Obiectivele specifice  Rezolvarea de probleme uzuale din domeniul ingineriei 
electrice folosind pachete de programe dedicate şi 
mijloace de proiectare asistată de calculator ( CAD) 
adecvate  

 Evaluarea rezultatelor obţinute în urma utilizării 
pachetelor de programe şi a mijloacelor de proiectare 
asistată de calculator (CAD ) în rezolvarea problemelor 
din domeniul ingineriei electrice 

 Explicarea tehnicilor specifice analizei, modelării şi 
simulării sistemelor electrice 

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

Observaţii 
Notiuni recapitulative Matlab. Aplicație – Metoda punct cu 
punct. 
Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale de ordinul întâi în Matlab. 
Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale de ordin superior în Matlab. 

prezentare cu 
videoproiector 
notare pe tablă 

2 

Aplicaţii de proiectare asistată : Circuite electrice în regim 
tranzitoriu. Studiul regimului tranzitoriu la pornirea acţionării 
cu motor de curent continuu. 

prezentare cu 
videoproiector 
notare pe tablă 

2 

Aplicație – Determinarea timpului de topire al unui fir fuzibil 
– Metoda diferențelor finite. 

prezentare cu 
videoproiector 
notare pe tablă 

2 

Construirea interfeţelor grafice cu utilizatorul (GUI - 
Graphical User Interfaces) 

prezentare cu 
videoproiector 
notare pe tablă 

2 

Ecuaţii, modele diferenţiale şi regimuri ale câmpurilor 
electromagnetic şi termic în studiul sistemelor electrice. 
Introducere. Ecuaţiile fundamentale ale câmpului 
electromagnetic. Modele diferenţiale ale câmpului 

prezentare cu 
videoproiector 
notare pe tablă 

2 



 

 3

electromagnetic exprimate  prin potenţiale. Modelul de câmp 
electrostatic. 
Ecuaţii, modele diferenţiale şi regimuri ale câmpurilor 
electromagnetic şi termic în studiul sistemelor electrice. 
Modelul de câmp electrocinetic. Modelul de câmp 
magnetostatic. Modelul de câmp magnetic staţionar. Modelul 
de câmp electromagnetic cvasistaţionar de tip magnetic. 
Modelul de câmp electromagnetic cvasistaţionar armonic de 
tip electric. Modelul diferenţial al conducţiei termice 

prezentare cu 
videoproiector 
notare pe tablă 

2 

Studiul şi proiectarea asistate de calculator a sistemelor 
electrice. Modelarea numerică. Metoda elementului finit. 
Formularea variaţională echivalentă unui model diferenţial. 
Soluţia numerică în element finit. Problemă unidimensională 
(1D). Suportul informatic al modelării numerice. 

prezentare cu 
videoproiector,  
notare pe tablă 

2 

Formularea variaţională în studiul MEF al câmpului termic. 
Exemplu: Evaluarea încălzirii unui conductor liniar parcurs 
de curent. Modelul numeric 2D în element finit pentru 
evaluarea rezistenţei în curent alternativ a unui conductor de 
tip masiv. 

prezentare cu 
videoproiector, 
notare pe tablă 

2 

Prezentare toolbox PDE. Rezolvarea unei probleme de 
electrostatică. Rezolvarea unei probleme neliniare – 
modelarea unui electromagnet. 

prezentare cu 
videoproiector, 
notare pe tablă 

2 

Aplicaţii in toolboxul PDE: Modelul numeric al unui 
traductor de nivel de tip capacitiv. Modelul numeric pentru 
studiul unui traductor de proximitate inductiv de tip bobină 
simplă. 

prezentare cu 
videoproiector, 
vorbire liberă 
 
 

2 

Prezentarea pachetului de programe FLUX. Concepţia 
asistată de calculator a unui electromagnet de curent 
continuu. 

prezentare cu 
videoproiector, 
vorbire liberă 
 

2 

Cuplajul câmp electromagnetic armonic – câmp termic 
tranzitoriu. Aplicaţie FLUX. 

prezentare cu 
videoproiector, 
vorbire liberă 
 

2 

Rezolvarea problemelor de optimizare utilizând MATLAB. 
Prezentare toolbox Optimization. Descriere funcţii principale. 
Exemple. 

prezentare cu 
videoproiector, 
notare pe tablă 

2 

Probleme de optimizare în ingineria electrică. Noţiuni 
generale. Probleme electromagnetice inverse: metodologie. 
Aplicaţie: problemă de sinteză optimală a unei bobine. 
Aplicaţie: Sinteza optimală a unui inductor cu flux magnetic 
transversal 
 

prezentare cu 
videoproiector, 
notare pe tablă 

2 

Bibliografie 
1. Monica Popa – Note de curs http://webhost.uoradea.ro/mpopa/ 
2. V. Fireteanu, Monica Popa, T. Tudorache  – Modele numerice in studiul si conceptia dispozitivelor 

electrotehnice, Ed. Matrix Rom Bucuresti 2004 
3. S.R. Hoole – Computer aided analysis and design of electromagnetic devices – Elesevier, New York, 

1989 
4. P. Neitaanmaki – Inverse problems and optimal design in electricity and magnetism, Clarendon Press, 

Oxford 1996 
5. P.P/ Silvester, R.L. Ferrari – Finite elements for electrical engineers, Cambridge University Press 

1994 
6. MATLAB User’s Manual 
7. Flux User’s Manual 
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8.3 Laborator Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii 

Mediul de lucru Matlab. Prezentare generală. 
Reprezentări grafice. Rezolvarea sistemelor de 
ecuaţii liniare. Aplicații -  circuite de curent 
continuu, metoda punct cu punct 
 

asistarea studenților în 
dezvoltare de aplicații pe 
calculator  
 

2 

Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale de ordinul întâi. 
Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale de ordin superior. 
Aplicație - circuite electrice în regim tranzitoriu 

asistarea studenților în 
dezvoltare de aplicații pe 
calculator 

2 

Aplicaţii: Studiul regimului tranzitoriu la pornirea 
acţionării cu motor de curent continuu. 
Determinarea timpului de topire al unui fir fuzibil. 

asistarea studenților în 
dezvoltare de aplicații pe 
calculator 

2 

Crearea interfeţelor grafice în Matlab asistarea studenților în 
dezvoltare de aplicații pe 
calculator 

2 

Aplicaţii în Toolboxul PDE asistarea studenților în 
dezvoltare de aplicații pe 
calculator 

2 

Aplicaţii în Flux2D asistarea studenților în 
dezvoltare de aplicații pe 
calculator 

2 

Aplicaţii în Toolboxul Optimization asistarea studenților în 
dezvoltare de aplicații pe 
calculator 

2 

Bibliografie 
1. Monica Popa – Lucrări de laborator http://webhost.uoradea.ro/mpopa/ 
2. V. Fireteanu, Monica Popa, T. Tudorache  – Modele numerice in studiul si conceptia dispozitivelor 

electrotehnice, Ed. Matrix Rom Bucuresti 2004 
3. MATLAB User’s Manual 
4. Flux Tutorials, Cedrat 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 transpunerea unei probleme de inginerie electrică într-un model numeric, care poate fi utilizat 
pentru un set de probleme 

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

Evaluarea se poate face 
față în față sau on-line 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Abilitarea de a dezvolta 
o aplicație de proiectare 
asistată pe baza 
informațiilor prezentate 
la curs 

Examen oral -Aplicație 
pe calculator 

80% 

10.5 Laborator Activitatea la laborator Notarea activitatii la 
laborator 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Promovarea (obţinerea creditelor) presupune nota finala la examen  5.  

 
Data completării       Semnătura titularului de curs                                 Semnătura titularului de laborator 
                         
09.09.2020      Conf.dr.ing. Monica Popa         Conf.dr.ing. Monica Popa 
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Date de contact:                                                         
    Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 
    Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp A, parter, sala A003 

                                                    Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
                                                   Tel.: 0259-408664, E-mail: mpopa@uoradea.ro 
                                                    Pagina web: http://webhost.uoradea.ro/mpopa/                                  
 
 
Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 
 
15.09.2020           Conf.  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      Semnătură Decan 

28.09.2020 
                             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 ELECTRICĂ ŞI 

Ş.l.dr.ing. Sanda Dale 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare Vp 2.7 Regimul disciplinei DS 
 
 
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 laborator /proiect 1/- 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator /proiect 14 
Distribuţia fondului de timp ore 36 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat 2 
Examinări 4 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 36 
3.9 Total ore pe semestru 78 
3.10 Numărul de credite 3 

 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Cunoştinţe de algebră, analiză matematică, matematici speciale, fizică, programarea 

calculatoarelor, modelare şi simulare 
4.2 de competenţe  
 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului 

- prezenţă la minim 50% din cursuri 
- cursul se poate desfăşura faţă în faţă sau on-line 

 

5.2. de desfăşurare a 
laboratorului /proiectului 

- Participarea obligatorie la toate lucrările de laborator 
- Este posibilă recuperarea a 2 lucrări de laborator 
- Este obligatorie predarea referatelor realizate pe baza lucrărilor de laborator și 
susținerea testelor prevăzute pentru activitatea de laborator 
- Prezența la mai puțin de 70% din totalul orelor de laborator aduce după sine 
refacerea disciplinei 
- laboratorul se poate desfăşura faţă în faţă sau on-line 

 

 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
1.3 Catedra INGINERIE ELECTRICĂ 
1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICĂ 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea               SISTEME ELECTRICE/INGINER 
 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Teoria reglării automate şi automatizări industriale 
2.2 Titularul activităţilor de curs Ş.l.dr.ing. Sanda Dale 
2.3 Titularul activităţilor de 
laborator/proiect 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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  Automatizarea proceselor electromecanice 
 Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor și tehnologia informației 
 Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, chimie specifice 

domeniului ingineriei electrice 
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  Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor și 
atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei 

 Utilizarea eficientă a resurselor 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 românî cât și într-o limba de circulație internațională. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Dobândirea de către studenţi de cunoştinţe de bază legate de 

conceptele fundamentale privind modelarea matematică și 
structura sistemelor de reglare automată, sinteza algoritmilor de 
reglare clasici, metodele de acordare a parametrilor 
regulatoarelor automate și formarea de deprinderi, aptitudini şi 
competenţe necesare la aplicarea metodelor de analiză și sinteză 
a sistemelor de reglare automată pentru sisteme electrice și 
electromecanice. 

7.2 Obiectivele specifice  Cursul îşi propune prezentarea conceptelor legate de modelarea 
matematică, structura, analiza, sinteza și implementarea 
sistemelor de reglare automată pentru procese electromecanice și 
electrice. 

 Pe parcursul desfășurării activității de laborator studenții se 
familiarizează cu metodele de modelare matematică, analiză 
pentru determinarea performanțelor sistemelor electromecanice, 
sinteza de algoritmi de reglare simpli și acordarea parametrilor 
regulatoarelor automate; deasemenea studenții își exersează 
abilitățile de utilizare a mediilor de modelare, simulare și 
proiectare asistată de calculator în cazul sistemelor de reglare 
automate. 

 
 
8. Conţinuturi 
8.1.Curs Metode de predare Observaţii 
CAP.1. Introducere în automatică    2h 

CAP.2. Elemente de teoria sistemelor 
      2.1. Conceptul de sistem. Terminologie asociată. 
      2.2. Modele matematice asociate sistemelor 
      2.3. Conexiuni de sisteme 
      2.4. Răspunsul sistemelor în domeniul timp 
      2.5. Caracterizarea sistemelor în domeniul pulsaţie 

10h 

CAP.3. Structuri de sisteme de reglare automată 
 

2h 

CAP.4. Proprietăţi ale sistemelor de reglare automată 
      4.1.. Stabilitatea sistemelor automate 
      4.2. Controlabilitatea şi accesibilitatea sistemelor 
automate 

 
 
 
 

Expunere liberă, cu 
prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 
sau platforme on-line; pe 

marginea prezentării au loc 
discuții cu studenții 

 
 
 
 

 

4h 



CAP.5. Regulatoare tipizate 
      5.1. Regulatoare tipizate cu acţiune continuă 
      5.2. Regulatoare tipizate bipoziţionale 

4h 

CAP.6. Indicatori de performanţă ai sistemelor de 
reglare automată 

2h 

CAP.7. Echipamente de automatizare 
      7.1. Regulatoare cu acţiune continuă 
      7.2. Regulatoare numerice 
      7.3. Automate programabile 
      7.4. Microcontrolere 

 
 
 
 

 

4h 

Bibliografie 
1. S. Dale, Automatizări industriale, notiţe de curs 
2. I. Dumitrache, Ingineria reglării automate, Ed. Politehnica Press, 2005. 
3. T.L. Dragomir, Teoria sistemelor, vol. I şi II, Editura Politehnica, Timişoara, 2004. 
4. T.L. Dragomir, Şt. Preitl, Regulatoare automate vol. I şi II, curs lito, Universitatea Tehnică 

Timişoara, 1986. 
5. C. Popescu, D. Popescu, S. Dale, Ingineria reglării automate, curs lito, UO, 2001.  

8.2. Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Modelarea sistemelor fizice: analitic şi cu ajutorul 
calculatorului (MATLAB+SIMULINK) 
2. Calculul răspunsului sistemelor în domeniul timp: 
analitic şi cu ajutorul calculatorului (MATLAB+ 
SIMULINK) 
3. Analiza stabilităţii sistemelor automate: analitic şi 
cu ajutorul calculatorului (MATLAB+SIMULINK) 
4. Studiul regulatoarelor tipizate cu acţiune continuă 
pe stand 3D-Crane 
5. Acordarea parametrilor regulatorului PID pentru 
stand cu sistem de reglare cu m.c.c. 
6. Studiul unui sistem de reglare automată a 
temperaturii apei într-un boiler cu microcontroler  
7. Evaluarea rezultatelor şi activităţii de laborator. 

Studenții realizează partea 
practică a lucrării sub 
îndrumarea cadrului 
didactic, utilizând 

standurile din dotarea 
laboratorului și metode de 
modelare, simulare, analiză 

și proiectare asistată de 
calculator. În permanență 

au loc discuții pe marginea 
temelor de laborator. 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 
 

Bibliografie 
1. S. Dale, Automatizări industriale, îndrumător de laborator, variantă electronică. 
2. C. Popescu, S. Dale, Ingineria reglării automate, îndrumător de laborator, lito Uoradea, 1998. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei se regăsește în curricula specializării de Automatizări industriale sau Tehnica 
reglării automate din alte centre universitare care au acreditate aceste specializări (Universitatea 
,,Politehnica” Timişoara, Universitatea Terhnică Cluj-Napoca, etc), iar cunoașterea metodelor de 
analiză și sinteză specifice sistemelor de control automat pentru instalații industriale este o cerinţă 
stringentă a angajatorilor din domeniu (Comau, Continental etc). 

 
 
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 

Examen scris 
Studenţii primesc 
individual spre rezolvare 
5 subiecte teoretice și 
aplicative.  

70 % 



acestora 
- pentru nota 10, este 
necesară cunoaşterea 
amănunţită a tuturor 
subiectelor    

Evaluarea se poate face 
faţă în faţă sau on-line 

10.5 Laborator -pentru nota 5, 
modelarea și analiza 
unor sisteme automate  
simple utilizând mediul 
de simulare MATLAB-
SIMULINK 
-pentru nota 10, analiza 
și sinteza unor sisteme 
cu regulatoare automate 
simple și acordarea 
parametrilor acestora 

Referate de laborator și 
teste 
Fiecare lucrare de 
laborator are ca finalitate 
un referat care cuprinde 
rezultatele obținute pe 
parcursul lucrării. 
Totalitatea acestora 
constituie caietul de 
laborator care se predă la 
sfârșitul semestrului și se 
evaluează. Împreună cu 
notele de la cele 2 teste 
susținute practic 
formează nota finală de 
laborator. 
Evaluarea se poate face 
faţă în faţă sau on-line. 

30% 

10.7 Standard minim de performanţă 
Curs: 
   - Cunoaşterea problemelor fundamentale legate de modelarea sistemelor, structura și analiza sistemelor de 
reglare automată, metode de proiectare și acordare a regulatoarelor automate clasice. 
   - Capacitatea de a utiliza metodele analitice de analiză și sinteză a sistemelor de reglare numerice pentru 
procese industriale simple.  
 Laborator: 

- Abilități privind: analiza și sinteza unui sistem de reglare simplă utilizând metodele de proiectare 
asistată de calculator și mediul de simulare MATLAB-SIMULINK, acordarea parametrilor 
regulatoarelor automate cu algoritmi clasici.    

 
 
Data completării                         Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de laborator 
07.09.2020                                  Ş.l.dr.ing. Sanda Dale                           Ş.l.dr.ing. Sanda Dale  

E-mail: sdale@uoradea.ro  E-mail: sdale@uoradea.ro 
 

 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
 15.09.2020                                    Prof.univ.dr.ing. Helga Silaghi 

      e-mail: hsilaghi@uoradea.ro 
    http://hsilaghi.webhost.uoradea.ro 

 
 
 
 
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
 28.09.2020                                    Sef.lucr.dr.ing. Francisc Ioan Hathazi 

francisc.hathazi@gmail.com  
 



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  LICENŢĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea  SISTEME ELECTRICE/ INGINER 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Economie generală 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ec.ing. Magdoiu Liliana 
2.3 Titularul activităţilor de seminar/ 
laborator/proiect 

 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei O 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs 2 3.3seminar/ laborator 

/proiect 
0 

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

0 

Distribuţia fondului de timp ore 50 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 
Tutoriat  
Examinări 4 
Alte activităţi...................................  
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 

- prezenţă la minim 50% din cursuri 
- Cursul se poate desfășura față în față sau on-line 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului 

- Prezenta obligatorie la toate seminariile; 
- Studenţii vin cu referatele pentru seminar conspectate 
- Se pot recupera pe parcursul semestrului maxim 3 seminarii (30 %); 
- Frecvenţa la orele de seminarii sub 70% conduce la refacerea disciplinei 
- Laboratorul se poate desfășura față în față sau on-line 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
i C6. Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calităţii, în 

contexte economice şi manageriale 

C
om

pe
te

nţ
et

ra
ns

ve
rs

al
e 

    CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de   învăţare pentru propria dezvoltare 

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

Familiarizarea studenţilor cu principalele tipuri de procese şi fenomene economice  

7.2 Obiectivele specifice Cursul îşi propune prezentarea elementelor teoretice ale economiei generale 
8. Conţinuturi 
8.1.Curs Metode de predare Ore 
1. Obiectul economiei politice 
  1.1. Originea denumirii. Denumiri concurente 
  1.2. Opinii despre obiectul Economiei Politice 
  1.3. Funcţiile Economiei Politice . 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 



2. Caracterul legic al economiei 
  2.1. Conceptul de lege economică 
  2.2. Sistemul legilor economice 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

3. Activitatea economică 
  3.1. Scopul activităţii economice 
  3.2.Bunurile economice – rezultat al activităţii de producţie 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

 4. Trebuinţele şi interesele economice 
  4.1. Conceptul de trebuinţă economică 
  4.2. Tipologia trebuinţelor. Sistemul trebuinţelor 
  4.3. Interesele economice 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 
 

2 h 

5. Întreprinderea 
 5.1. Scurt istoric 
 5.2. Concept. Tipologie 
 5.3. Firma de afaceri. Dimensiune optimă 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector 

2 h 

6. Comportamentul consumatorului 
  6.1. Coordonatele mărfii 
  6.2. Teorii cu privire la valoare 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

7. Piaţa 
  7.1. Piaţa concept şi forme 
  7.2. Cererea 
  7.3. Oferta 
  7.4. Interacţiunea între cerere şi ofertă 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

8. Concurenţa economică 
  8.1. Conceptul de concurenţă 
  8.2. Forme de concurenţă 
  8.3. Strategii economice concurenţiale 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

9. Preţurile de vânzare 
  9.1. Conţinutul economic 
  9.2. Principalele categorii de preţuri 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

10. Venitul, Consumul şi procesul economisirii 
  10.1. Venitul şi repartiţia lui. Consumul şi funcţia consumului 
  10.2. Procesul economisirii 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

11. Creşterea economică 
  11.1. Probleme metodologice 
  11.2. Noţiuni specifice 
  11.3. Teorii şi metode ale creşterii economice 
  11.4. Modelul input-output al creşterii economice 
  11.5. Teorii şi modele globale de creştere economică 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

12. Profitul întreprinzătorului 
  12.1. Opinii cu privire la profit 
  12.2. Determinarea profitului 
  12.3. Pragul de rentabilitate 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

13. Ciclicitatea activităţilor economice 
  13.1. Fluctuaţiile activităţii economice 
  13.2. Ciclul economic 
  13.2. Determinări (cauze) ale ciclicităţii economice 
  13.3. Politici anticiclice 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 

14. Relaţii cu piaţa internaţională 
  14.1. Trăsăturile comerţului mondial 
  14.2. Teorii privind specializarea şi comerţul internaţional 
  14.3. Balanţa de Plăţi Externe 
  14.4 Cursul de schimb 

Expunere liberă, cu prezentarea 
cursului pe videoproiector şi pe 
tablă 

2 h 



Bibliografie 
1. Rada, Ioan Constantin, Economie, Ed. Anotimp, 2002  
2. Rada, Ioan Constantin; Rada, Ioana Carmen, Economie. Caiet de lucrări, Ed. Anotimp & Adsumus, 2002 
3. Rada, Ioan Constantin; Bodog, Simona;Rada, Ioana Carmen; Lăzurean, Elena Nicoleta, Economie generală, 
Marketing industrial (note de curs), Ed. Universităţii Oradea, 2006 
4. Rada, Ioan Constantin; Bodog, Simona;Rada, Ioana Carmen; Lăzurean, Elena Nicoleta, Economie generală, 
Marketing industrial (aplicaţii pentru seminar), Ed. Universităţii Oradea, 2006  
5. Rada, Ioan Constantin, Economie generală I, Editura Asociaţiei „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze”, Bucureşti, 
2009,CD-ROM  
6. Rada, Ioan Constantin, Economie generală II, Editura Asociaţiei „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze”, Bucureşti, 
2009,CD-ROM  
7. Rada, Ioan Constantin,  Microeconomie. Idei moderne. Vol. I, Editura Asociaţiei „Societatea Inginerilor de Petrol şi 
Gaze”, Bucureşti, 2007  
8. Rada, Ioan Constantin,  Microeconomie. Idei moderne. Vol. II, Editura Asociaţiei „Societatea Inginerilor de Petrol şi 
Gaze”, Bucureşti, 2008 
9. Rada, Ioan Constantin; Rica, Ivan; Măgdoiu, Liliana Doina, Finanţe şi credit (note de curs), Editura Universităţii din 
Oradea, 2011, CD-ROM 
10. Rada, Ioan Constantin; Rica, Ivan; Măgdoiu, Liliana Doina, Finanţe şi credit (aplicaţii pentru seminar), Editura 
Universităţii din Oradea, 2011, CD-ROM 
11. Nagy, Ştefan; Rada, Ioan Constantin, Sisteme avansate de producţie (note de curs), Editura Asociaţiei „Societatea 
Inginerilor de Petrol şi Gaze”, Bucureşti, 2008, CD-ROM 
12. Nagy, Ştefan; Rada,Ioan Constantin, Sisteme avansate de producţie (aplicaţii), Editura Asociaţiei „Societatea 
Inginerilor de Petrol şi Gaze”, Bucureşti, 2008, CD-ROM 
8.2. Seminar/Laborator Metode de predare Ore 

   

Bibliografie 
1. Rada, Ioan Constantin, Economie, Ed. Anotimp, 2002  
2. Rada, Ioan Constantin; Rada, Ioana Carmen, Economie. Caiet de lucrări, Ed. Anotimp & Adsumus, 2002 
3. Rada, Ioan Constantin; Bodog, Simona;Rada, Ioana Carmen; Lăzurean, Elena Nicoleta, Economie generală, 
Marketing industrial (note de curs), Ed. Universităţii Oradea, 2006 
4. Rada, Ioan Constantin; Bodog, Simona;Rada, Ioana Carmen; Lăzurean, Elena Nicoleta, Economie generală, 
Marketing industrial (aplicaţii pentru seminar), Ed. Universităţii Oradea, 2006  
 
 
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 de Sisteme electrice din alte centre universitare 
care au acreditate aceste specializări (Universitatea ,,Politehnica” Timişoara, Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca, Gh. Asachi Iaşi, etc), iar cunoaşterea principalele tipuri de procese şi fenomene economice la nivel 
microeconomic, elementelor teoretice ale microeconomiei şi aspecte practice privind fluxurile economico-
financiare la nivel de afacere, gestiunea fenomenului economic şi financiar este o cerinţă stringentă a oricărui 
angajator din domeniu (Faist Mekatronics, Celestica, Comau, GMAB etc). 
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 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 subiectele 
prestabilite  

70 % 

10.5. Seminar - pentru nota 5, este necesară cunoaşterea 
structurii referatului şi a una sau două noţiuni 
din referat 
- pentru nota 10, cunoaşterea amănunţită a 
problematicii referatului şi susţinerea sa în 
cadrul seminarului    

La fiecare seminar 
studenţii întocmesc un 
referat, care poate fi şi 
colectiv, pe care îl susţin 
şi care este supus 
dezbaterilor în cadrul 
seminariilor. De 
asemenea, fiecare student 
primeşte o notă pentru 

30% 



activitatea la seminar în 
timpul semestrului 

10.8 Standard minim de performanţă 
Curs: Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate medie, asociate disciplinei de microeconomie 
sau economie generală, specifice domeniului inginerie şi management , Participarea la minim jumătate din 
cursuri.    

 
Data completării  Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar 
05.09.2020  Conf.univ.dr.ec.ing. Magdoiu Liliana  Sef l.ec.dr.Ivan Rica                 
                         
                                           lmagdoiu@uoradea.ro         rivan@uoradea.ro 
       
 
                                                          
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
24.09.2020      Prof.univ.dr.ing. Helga Silaghi 

e-mail: hsilaghi@uoradea.ro 
http://hsilaghi.webhost.uoradea.ro 

 
                                              
 
Data avizării în Consiliul facultăţii 
28.09.2020 
 
 

Semnătură Decan 
        Prof.univ.dr. ing. Mircea Gordan 

             e-mail: 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 / Departamentul FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

1.3 Departament INGINERIE ELECTRICĂ  

1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICE  

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE/INGINER 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN SISTEME ELECTRICE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Tonţ Dan George 

2.3 Titularul activităţilor de 

laborator/proiect 
Prof. dr. ing. Tonţ Dan George  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

 

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 laborator /proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator /proiect 14 

Distribuţia fondului de timp ore 62 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări 6 

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

3.7 Total ore studiu individual 62  

3.9 Total ore pe semestru 104 

3.10 Numărul de credite 4 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţe de statistică matematică, probabilităţi, fiabilitate, management, marketing  

4.2 de competenţe  

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. Cursul se poate 

desfășura față în față sau 

on-line 

- prezenţă la minim 50% din cursuri  

5.2. Laboratorul se poate 

desfășura față în față sau 

on-line 

- Prezenta obligatorie la toate orele de laborator; 

- Studenţii vin cu lucrările de laborator conspectate 

- Se pot recupera pe parcursul semestrului maxim 2 lucrări (30%); 

- Frecvenţa la orele de laborator sub 70% conduce la refacerea disciplinei. 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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- C3.4  Aprecierea calității și performanțelor funcționale ale sistemelor electrice prin metode specific 

- C5.4 Selectarea și utilizarea metodelor adecvate pemtru analiza și interpretarea datelor obținute  

- C6.4 Stabilirea și utilizarea metodelor adecvate de evaluare a calității componentelor și sistemelor 

electrice 
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- 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 română cât și într-o limbă de circulație internațională 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Stabilirea elementelor generale şi a conceptelor în domeniul 

calităţii;  

 implementarea calităţii drept principal criteriu de performanţă ai 

unei întreprinderi;  

 educarea şi formarea personalului;  

 controlul calităţii produselor şi conducerea proceselor de 

fabricaţie în scopul realizării calităţii 

 prezentarea unor metode de calcul, într-un cadru unitar, care 

sunt necesare rezolvării problemelor de calitate. 

7.2 Obiectivele specifice  realizarea unei lucrări/ unui proiect, executând cu 

responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă 

pluridisciplinară 

 Laboratorul familiarizează studenţii cu aspecte teoretice privind 

asigurarea calităţii în sistemele electrice  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1.Curs Metode de predare Observaţii 

Cap. 1 Calitatea 

1.1.  Noţiunea de calitate. Definire şi accepţiuni 

1.2. Caracteristicile calităţii 

1.3. Componentele calităţii 

1.4. Bucla calităţii. Spirala calităţii 

1.5. Conducerea calităţii 

 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

4ore/săp.1+săp.2 

 

Cap.2 Asigurarea calităţii 

2.1. Motivaţie pentru asigurarea calităţii 

2.2. Conceptul calităţii totale 

2.3. Sistemul calităţii 

   2.3.1. Concepte principale 

   2.3.2. Necesitatea implementării unui sistem al calităţii 

   2.3.3. Situaţii în care se implementează sistemul calităţii 

   2.3.4. Standardele ISO seria 9000:1994 privind sistemele 

calităţii 

   2.3.5. Selectarea modelului sistemului calităţii 

   2.3.6. Documentele sistemului calităţii 

 2.3.6.1. Manualul Calităţii - MQ 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

 

2ore/săp.3 

 

 

 

 

6ore/ 

săp.4+săp.5+săp.6 
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 2.3.6.2. Proceduri funcţii de sistem - PFS - conform 

standardului ISO 9001:1994 

 2.3.6.3. Proceduri/instrucţiuni de lucru - P/I-L 

 2.3.6.4. Planurile calităţii - PC 

 2.3.6.5. Planurile de audit - PA 

 2.3.6.6. Înregistrările privind calitatea - IC 

 

2.4. Standardele ISO seria 9000:2000  

   2.4.1. Calitatea şi anul 2000 

   2.4.2. Standardul ISO 9000:2000  

 2.4.2.1. Vocabular 

 2.4.2.2. Principii fundamentale ale sistemelor de 

management al calităţii 

   2.4.3 Standardul ISO 9001:2000 

 2.4.3.1. Trăsături caracteristice 

 2.4.3.2. Prevederile standardului 

 2.4.4. Standardul ISO 9004:2000 

2.5. Certificarea 

   2.5.1. Terminologie (conform standardelor EN seria 

45000) 

   2.5.2. Domeniile certificării 

   2.5.3. Certificarea produselor sau serviciilor 

   2.5.4. Marcajul CE 

   2.5.5. Certificarea sistemelor de management al calităţii 

   2.5.6. Certificarea sistemelor de management de mediu 

 2.5.6.1. Generalităţi 

 2.5.6.2. Standardul ISO 14001:1996, referenţialul 

certificării managementului de mediu 

 2.5.6.3. Certificarea sistemului de management de 

mediu 

   2.5.7. Organisme de certificare 

   2.5.8. Certificarea personalului 

   2.5.9. Acreditarea laboratoarelor 

2.6. Costurile referitoare la calitate 

   2.6.1. Costurile noncalităţii 

   2.6.2. Structura costurilor referitoare la calitate, la 

producător 

   2.6.3. Structura costurilor referitoare la calitate, la 

beneficiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ore/Săp.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ore/săp.8 

 

 

 

 

 

 

 

2ore/Săp.9 

 

 

 

Cap.3. Prelucrarea informaţiilor privind calitatea. 

Generalităţi 

  

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.10 

 

Cap.4. Evaluarea sistemului de management al calităţii 

4.1. Auditarea sistemului de management al calităţii 

4.2. Autoevaluarea 

4.3. Analizarea sistemului de management al calităţii 

4.4. Acţiuni corective 

4.5. Acţiuni preventive 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.11 

 

 

Cap.5. Metode, tehnici şi instrumente de analiza şi 

evaluate folosite pentru îmbunătăţirea calităţii  

5.1. Metoda indicilor de calitate  

5.2. Metoda histogramelor  

5.3. Diagrama Pareto  

5.4. Metoda demeritelor (penalizării defectelor)  

5.5. Metoda comparativa directa  

5.6. Diagrama cauza – efect  

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.12 
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Cap.6. Tehnici statistice  

6.1. Standardele ISO 9000:2000 §i tehnicile statistice  

6.2. Metode, tehnici si instrumente statistice de analiza si 

evaluate  

6.3. Conducerea statistică a proceselor  

 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.13 

 

Cap.7. Altă abordare a îmbunătăţirii calităţii  

 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

2ore/săp.14 

 

Bibliografie 

1. Tonţ D., Asigurarea calităţii în sisteme electrice, note de curs, Oradea, 2004; 

2. Munteanu, R., Rusu, T., Introducere în ingineria calităţii,  Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2002. 

3. Tonţ, G., Calitatea în electrotehnică, ISBN 973- 613-544-6, Ed. Universităţii din Oradea, 2004; 

4. Olaru, M., Mangementul calităţii, Ed. Economica, Bucuresti, 1999. 

5. Băleanu ,Cristian  Managementul îmbunătăţirii continue, Ed. Expert, Bucureşti, 1996 

6. Mitonneau, Henri – O nouă orientare în managementul calităţii: şapte instrumente noi, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1998 

 

8.2. Laboratorul Metode de predare Observaţii 

1. Analiza descriptiva a caracteristicii de calitate 

 

2. Intervale de variaţie şi stabilitatea procesului 

tehnologic de fabricaţie 

3. Estimări statistice 

 

4. Teste de ipoteza 

 

5. Fiabilitatea unui echipament electric 

6. Stabilitatea nivelului calităţii unui produs prin metoda 

demeritelor 

7. Recuperări 

 

Observarea sistematică şi 

independentă, 

experimentul, studiul de 

caz, învăţare asistată de 

calculator, metode de 

studiu cu ajutorul 

modelelor. Desfăşurarea 

lucrărilor de laborator au la 

bază parteneriatul interactiv 

cadru didactic-student.  

2ore/ săpt.1+săpt.2 

 

2ore/ săpt.3+săpt.4 

 

2ore/ săpt.5+săpt.6 

 

2ore/ săpt.7+săpt.8 

2ore/ 

săpt.9+săpt.10 

2ore/ 

săpt.11+săpt.12 

2ore/  

 

săpt.13+săpt.14 

Bibliografie 

1. Tonţ G., Calitatea în electrotehnică, ISBN 973- 613-544-6, Ed. Universităţii din Oradea, 2004; 

2. Olaru, M., - Mangementul calităţii, Ed. Economica, Bucuresti, 1999. 

3. Băleanu Cristian - Managementul îmbunătăţirii continue, Ed. Expert, Bucureşti, 1996 

4. Mitonneau, Henri – O nouă orientare în managementul calităţii: şapte instrumente noi, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1998 

8.3. Proiect Metode de predare Observaţii 

 

 

 

Etape de proiectare   

 

 

 

 

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 de Inginerie electrică si din alte centre 

universitare din Romania care au acreditat acestă specializare 
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10. Evaluare Evaluarea se poate face față în față sau on-line 

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

finală 

10.4 Curs Examinarea se face scris şi oral.  

Examenul constă din verificarea 

cunoştinţelor prin rezolvarea de 

probleme şi o parte teorie în scris  

(1,5 ore) 

Studentul la examen trebuie să 

cunoască pentru nota 5  

- cunoaşterea noţiunilor generale, 

caracteristicile generale ale calităţii 

 

- cunoştinţe pentru nota 6: 

Motivaţie pentru asigurarea calităţii 

 

- cunoştinţe pentru nota 7:  

Standardele ISO seria 9000:1994 

privind sistemele calităţii 

 

- cunoştinţe pentru nota 8:  

Standardele ISO seria 9000:2000 

 

- cunoştinţe pentru nota 9:  

Certificarea, standardelor EN seria 

45000 

 

- cunoştinţe pentru nota 10:  

metode, tehnici şi instrumente de 

analiza şi evaluate folosite pentru 

îmbunătăţirea calităţii  

 

Examen scris 

  

 

 

 

 

40% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

10.5 

Laborator 

Cunoştinţe pentru nota 5:  

- utilizarea indicatorilor statistici de 

variaţie şi de grupare; 

cunoştinţe pentru nota 6  

realizarea fişei de control prin 

măsurare; 

cunoştinţe pentru nota 7: 

realizarea histogramelor, graficelor 

Gantt  

cunoştinţe pentru nota 8: 

analiza SWOT; 

cunoştinţe pentru nota 9 

utilizarea corelaţiilor in metodele de 

analiza a calităţii 

cunoştinţe pentru nota 10 

Interpretarea indicatorilor statistici ai 

procesului.  

 

Test  

Observare sistematică şi 

independentă, 

experimentul, studiul de 

caz, învăţarea asistată de 

calculator, metode de 

studiu cu ajutorul 

modelelor 

 

40% 

 

 

10% 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

10.6 Proiect    

10.7 Standard minim de performanţă 

Curs: 

- să configureze un sistem de management pentru o organizaţie; 

- să alcătuiască şi să analizeze factorii care influenţează calitatea unui produs/serviciu;  

- să utilizeze indicatorii statistici pentru calculul indicatorilor statistici pentru conducerea statistică a 
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proceselor. 

Laborator: 

- Rezolvarea de probleme uzuale din domeniul ingineriei electrice folosind pachete de programe 

dedicate şi mijloace de proiectare asistată de calculator adecvate 

- Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu 

evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs    Semnătura titularului de laborator 

 
17.05.2021   prof. univ. dr. ing. Tonţ Dan  prof. univ. dr. ing. Tonţ Dan 

 

Date de contact: 

Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 

Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp A, parter,  sala A009 

Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
Tel.: 0770-605711, E-mail: dtont@uoradea.ro 

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

 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

       prof. univ. dr. ing. hab.  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         

                           Semnătură Decan 
 

                             Prof. univ.dr.ing. hab. 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 / Departamentul FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

1.3 Departament INGINERIE ELECTRICĂ  

1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICE  

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE/INGINER 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SISTEME ENERGETICE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Tonţ Dan George 

2.3 Titularul activităţilor de 

laborator/proiect 
Prof. dr. ing. Tonţ Dan George  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare Cv 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

 

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 laborator /proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator /proiect 14 

Distribuţia fondului de timp ore 62 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări 6 

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

3.7 Total ore studiu individual 62  

3.9 Total ore pe semestru 104 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţe de statistică, matematică, probabilităţi, fiabilitate, management, marketing, 

optimizari  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. Cursul se poate 

desfășura față în față sau 

on-line 

- prezenţă la minim 50% din cursuri  

5.2. Laboratorul se poate 

desfășura față în față sau 

on-line 

- Prezenta obligatorie la toate orele de laborator; 

- Studenţii vin cu lucrările de laborator conspectate 

- Se pot recupera pe parcursul semestrului maxim 2 lucrări (30%); 

- Frecvenţa la orele de laborator sub 70% conduce la refacerea disciplinei. 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 C4 Utilizarea critic - constructivă a elementele de bază aferente managementului sistemelor 

energetice, corelate cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie; 

 C5 Utilizarea creativă şi inovativă a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea 

reţelelor electrice; 

 C6 Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a cunoştinţelor de bază în 

comanda, controlul şi exploatarea sistemelor electroenergetice. 
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- 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 română cât și într-o limbă de circulație internațională 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Cunoaşterea şi aplicarea conceptelor, modelelor şi metodelor de 

optimizare în domeniul sistemelor energetice 

7.2 Obiectivele specifice  Înţelegerea conceptelor, tehnicilor, modelelor şi metodelor de 

optimizare în vederea formării unei gândiri interdisciplinare, 

algoritmice bazate pe binomul “informaţie - raţionament”; 

 Utilizarea cunoştinţelor pentru formarea modelelor matematice de 

optimizare specifice, cu referire la diferite structuri din cadrul 

sistemului electroenergetic (centrale electrice, reţele electrice, staţii 

electrice şi posturi de transformare etc), precum şi la managementul 

diferitelor tipuri de activităţi desfăşurate în acest domeniu; 

 Aplicarea metodelor de optimizare specifice pentru soluţionarea unor 

probleme din domeniul electroenergetic prin utilizarea teoriei grafurilor, 

a problemei de programare liniară şi problemei de programare neliniară; 

 Prezentarea unor algoritmi şi modalităţile de implementare a acestora 

prin programe de calcul adecvate. 

 

8. Conţinuturi 

8.1.Curs Metode de predare Observaţii 

1. Structura şi formularea problemelor de optimizare;  

1.1. Noţiuni introductive privind conceptul de optimizare şi 

cercetare operaţională.  

1.2. Structura şi conţinutul modelelor matematice de 

optimizare. Exemple;  

1.3 Formularea problemelor de optimizare. Exemple;  

1.4. Probleme abordate în optimizarea sistemelor 

energetice. Exemple. 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

6h 
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2. Aplicaţii ale teoriei grafurilor în studiul reţelelor de 

distribuţie a energiei şi pentru programarea 

activităţilor complexe din domeniul energetic. 

2.1 Noţiuni şi definiţii;   

2.2 Modalităţi de reprezentare a grafurilor;  

2.3 Determinarea configuraţiei optime a reţelelor electrice 

JT (algoritmul Kruskal). Aplicaţie;   

2.4 Programarea optimă a utilajelor pentru execuţia unui 

ansamblu de linii electrice aeriene de înaltă tensiune 

(metoda înmulţirii latine). Aplicaţie;  

2.5 Stabilirea căilor de alimentare a consumatorilor dintr-un 

sistem energetic; Exemplu;  

2.6 Optimizarea configuraţiei şi montajului echipamentului 

energetic (reprezentarea programului de activităţi printr-un 

graf, ordonanţarea grafurilor, determinarea drumului critic 

prin algoritmul Ford, rezerve de timp). Aplicaţie;   

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

 

 

 

9h 

 

 

3. Repartizarea optimă a investiţiilor între diverse 

tipuri de centrale electrice ca model de problemă de 

programare liniară (PPL). 

3.1 Forma matematică a PPL;  

3.2 Soluţiile PPL;  

3.3. Soluţionarea grafică a PPL;  

3.4 Metode de soluţionare a PPL-algoritmul simplex (etape 

de soluţionare); 

3.5 Probleme legate PPL (unicitatea solutiei, soluţie 

degenerată, optim nemărginit)  

3.6 Formularea problemei de optimizat privind repartizarea 

optimă a investiţiilor între diverse tipuri de centrale 

electrice (ROICE);  

3.7 Modelul matematic de optimizare (ROICE) (variabile, 

relaţii de restricţie, funcţia obiectiv).  

3.8. Aplicaţie.   

 

 

 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

9h 

 

4. Determinarea configuraţiei optime a reţelelor 

electrice radiale (CORE) ca model de problemă de 

transport (PTR).  

4.1 Forma generală a PTR. PTR cu centre intermediare  

4.2 PTR echilibrată şi neechilibrată;  

4.3 Soluţionarea PTR utilizând metoda potenţialelor;  

4.4 Formularea problemei şi a modelului de optimizare 

pentru problema CORE.  

4.5 Aplicaţie 

 

 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

 

 

 

6h 

 

5. Utilizarea programării neliniare la soluţionarea 

problemelor de optimizare din domeniul 

electroenergetic.  

5.1 Noţiuni privind problemele de optimizare neliniare.  

5.2 Metode de soluţionare a problemelor de programare 

neliniară cu şi fără restricţii. Clasificări şi algoritmi 

(metode de căutare, metoda gradientului simplu, metoda 

gradienţilor conjugaţi);  

5.3 Criterii pentru testarea soluţiei optime;  

5.4 Metoda multiplicatorilor lui Lagrange. Condiţiile Kuhn-

Tucker;  

5.5 Repartiţia optimă a puterilor între grupurile unei 

centrale termoelectrice soluţionată prin diverse metode 

(metoda multiplicatorilor lui Lagrange, metoda gradientului 

simplu şi conjugat).  

 

 

 

 

 

Expunere liberă, cu 

prezentarea cursului pe 

retroproiector şi pe tablă 

 

 

 

 

 

 

12h 
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5.6 Compararea metodelor.  

5.7 Repartiţia optimă a puterilor între centrale 

terrmoelectrice ale unui sistem electroenergetic.  

5.8 Utilizarea aplicaţiei edsa.  

5.9 Aplicaţie. 

Bibliografie 

1. Secui C.: Tehnici de optimizare în energetică, Universitatea din Oradea, 2009. 

2. Dale E., Secui C.: Optimizări în energetică, Lit. Univ. Oradea, 1997; 

3. Kilyeni Ş.: Optimizări şi calculatoare în energetică, I.P.T. Timişoara, 1987; 

4. Sarchiz D.: Optimizări în electroenergetică, Ed. Multimedia , Tg. Mureş, 1993 

5. Eremia M, Crişciu H, ş.a.: Analiza asistată de calculator a regimurilor sistemelor electroenergetice, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1985  

6. Eremia M.: Electric Networks, Vol 1, 2005; 

7. Săvulescu S.: Grafuri şi reţele electrice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994 

8.2. Laboratorul Metode de predare Observaţii 

1. Aplicarea algoritmului Foulkes şi a algoritmului 

înmulţirii latine pentru determinarea drumurilor şi 

circuitelor hamiltoniene. Aplicaţii. 

 

2. Reprezentarea şi ordonanţarea unui program de 

activităţi pentru construirea unei LEA. Determinarea 

drumului critic utilizând algoritmul Ford. Aplicaţie. 

Implementarea unui program de calcul în Delphi 

pentru calculul drumului critic. 

 

3. Aplicaţii privind rezolvarea problemelor de 

programare liniară prin metoda grafică. Dualitatea 

în problema de programare liniară. Utilizarea 

programului mathcad. 

 

4. Repartizarea optimă a investiţiilor între diverse 

tipuri de centrale electrice soluţionată ca problemă 

de programare liniară. Construirea modelului 

matematic, soluţionare manuală şi în mathcad 

 

5. Alegerea configuraţiei optime a unei reţele electrice 

radiale soluţionată ca problemă de transport. 

Construirea şi soluţionarea manuală a modelului 

matematic. 

6. Implementarea problemei de transport în 

programul mathcad pentru optimizarea 

configuraţiei unei reţele electrice radiale. 

 

7. Recuperări 

Prezentare, Exerciţiul 

(studiu de caz), Conversaţia 

2h 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

2h  

 

 

 

 

 

2h  

 

 

 

 

2h  

 

 

 

2h 

 

 

2h 

Bibliografie 

1. Secui C.: Tehnici de optimizare în energetică, Îndrumător de lucrări, 2008; 

2. Dale E., Secui C.: Optimizari în energetică, Îndrumător de lucrări, Lit. Univ. Oradea, 1997. 

8.3. Proiect Metode de predare Observaţii 

 

 

 

Etape de proiectare   
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Temele selectate sunt în acord cu informaţiile prezentate în volumele şi studiile de specialitate din domeniu, 

fiind racordate la cerinţele angajatorilor reprezentativi din domeniu (Electrica, Transelectrica, Termoelectrica, 

Hidroelectrica, companii specializate în domeniu etc) 

10. Evaluare Evaluarea se poate face față în față sau on-line 

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

finală 

10.4 Curs  asimilarea – la nivel de analiză şi 

aplicare – a conceptelor 

fundamentale cu care s-a operat în 

tratarea temelor de curs; 

 cunoaşterea şi analiza modelelor şi 

metodelor de optimizare frecvent 

utilizate în studiul sistemelor 

energetice; 

valorificarea metodelor şi modelelor 

în rezolvarea aplicaţiilor incluse în 

subiectele de examen. 

Examen scris 

Evaluare sumativă prin 

probă scrisă (desfăşurată 

în formă clasică sau prin 

teste grilă (teorie şi 

aplicaţii)) sau prin 

examen oral (3 subiecte 

si 1 aplicaţie). 

Modalitatea de 

examinare se stabileşte la 

începutul cursului.  

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

10.5 

Laborator 
 prezenţa şi participarea activă la 

activităţile de laborator (este 

obligatorie efectuarea tuturor 

lucrarilor de laborator); 

realizarea sarcinilor cerute, cu 

prezentarea rezultatelor lucrărilor de 

laborator 

Evaluare formativă pe 

baza capacităţii de 

realizare a sarcinilor din 

lucrările de laborator 

 

 

25% 

 

 

 

10.6 Proiect    

10.7 Standard minim de performanţă 

 asimilarea - la nivel reproductiv – a conceptelor, modelelor, metodelor cu care s-a operat în tratarea 

temelor de curs; 

 efectuarea lucrărilor de laborator. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs    Semnătura titularului de laborator 

 

17.05.2021   prof. univ. dr. ing. Tonţ Dan  prof. univ. dr. ing. Tonţ Dan 
 

Date de contact: 

Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 

Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp A, parter,  sala A009 

Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
Tel.: 0770-605711, E-mail: dtont@uoradea.ro 

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

 
Data avizării în departament      Semnătura directorului de departament 

        prof. univ. dr. ing. hab.  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         

                           Semnătură Decan 

                             Prof. univ.dr.ing. hab. 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 

 

mailto:dtont@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 ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
1.3 Departamentul INGINERIE ELECTRICĂ 
1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICĂ 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei INSTALAŢII ELECTRICE INDUSTRIALE ȘI 

REZIDENȚIALE 
2.2 Titularul activităţilor de curs conf. dr. ing. Paşca Sorin 
2.3 Titularul activităţilor de seminar /laborator/proiect conf. dr. ing. Paşca Sorin 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 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  4 din care: 3.2 curs 2 3.3 laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator 28 
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 7 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat - 
Examinări 3 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 48 
3.9 Total ore pe semestru 104 
3.10 Numărul de credite 4 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Parcurgerea anterioară a disciplinelor: Teoria circuitelor electrice, Măsurări 

electrice și electronice, Maşini electrice, Materiale electrotehnice, Echipamente 
electrice 

4.2 de competenţe  
 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului În contextul epidemiologic generat de pandemia COVID-19, 

cursurile se pot susține în varianta on-line, utilizând platforma e-
learning a Universității din Oradea sau/și platforma Microsoft 
Teams, cu respectarea cerințelor impuse de Metodologia de 
desfășurare a activităților didactice pe parcursul anului 
universitar 2020-2021 la Universitatea din Oradea. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

 

 C4.1. Selectarea adecvată a metodologiei de proiectare si a caracteristicilor elementelor 
componente si ale sistemelor electrice 

 C4.5. Utilizarea metodelor adecvate în vederea realizării de proiecte specifice sistemelor 
electrice 

 C5.2. Explicarea tehnicilor și descrierea echipamentelor moderne de încercare și măsurare, 
utilizând cunoștințe de bază din domeniu 

 C5.3. Aplicarea metodelor moderne de încercare, măsurare și asigurare a compatibilității 
electromagnetice 

 

C
om

pe
te

nţ
e 

ra
ns

ve
rs

al
e  

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

 însușirea unor cunoştinţe de bază privind instalaţiile electrice, cu 
precădere a instalaţiilor electrice de joasă tensiune 

7.2 Obiectivele specifice  abilităţi privind citirea şi înţelegerea unei documentaţii tehnice, cu 
cunoaşterea modului de reprezentare a echipamentelor şi aparatelor 
în schemele instalaţiilor electrice 

 cunoaşterea caracteristicilor energetice ale consumatorilor 
 cunoaşterea caracteristicilor şi rolului echipamentelor şi aparatelor 

din compunerea instalaţiilor electrice la consumatori 
 cunoaşterea structurii diferitelor categorii de instalaţii electrice, a 

modului de echipare a circuitelor, coloanelor şi punctelor de 
alimentare 

 cunoaşterea noţiunilor de bază şi a măsurilor care se iau privind 
asigurarea calităţii energiei electrice la consumatori, funcţionarea 
fiabilă a instalaţiilor şi reducerea pierderilor 

 abilități privind dimensionarea, alegerea şi reglarea echipamentelor 
respectiv aparatelor din compunerea instalaţiilor electrice 

 cunoaşterea măsurilor de protecţie împotriva şocurilor electrice, ca 
principiu și ca mod de implementare în instalațiile electrice  

 
 
8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de 

predare 
Nr. ore 
/ Obs. 

1. Instalaţii de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice 
1.1 Procese de bază aferente utilizării energiei electrice 
1.2 Sistemul electroenergetic 
1.3 Efecte ale curentului electric în elementele instalației electrice 
1.4 Contactul accidental al elementelor instalației electrice cu organismul 

uman 
1.5 Contactul elementelor instalației electrice cu pământul 

2 ore/ 
sapt. 1 

2. Instalaţii electrice – noţiuni de bază 
2.1. Categorii de instalaţii electrice 
2.2. Elemente ale instalaţiei – echipamente și căi conductoare  
2.3. Structura unei instalaţii. Circuitul electric – unitatea de bază a instalației 
2.4. Documentația tehnică aferentă unei instalaţii electrice 

2 ore/ 
sapt. 2 

3. Condiţii de calitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 
3.1. Perturbații în rețeaua de alimentare cu energie electrică 
3.2. Indicatori de calitate a energiei electrice 
3.3. Continuitatea în alimentarea cu energie electrică a receptoarelor 

2 ore/ 
sapt. 3 

4. Staţii şi posturi de transformare 4 ore/ 
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4.1. Stații de transformare. Circuite primare, circuite secundare, servicii 
       proprii şi instalaţii auxiliare 
4.2. Determinarea numărului și puterii transformatoarelor. Aspecte de 
       funcționare economică 
4.3. Distributia în medie tensiune 
4.4. Posturi de transformare 
4.5. Noțiuni de bază privind sistemele de protecții prin relee 

Pentru 
varianta de 
desfășurare 
on-site: 
 
 

Expunere 
cu video-
proiectorul, 
şi explicaţii 
suplimenta-
re la tablă. 
 
 
 
 
Pentru 
varianta de 
desfășurare 
on-line: 
 
 

Se 
utilizează 
platforma 
e-learning a 
universității 
sau/și 
platforma 
de 
comunicare 
Microsoft 
Teams, în 
modul 
conferință 
video-audio 

sapt. 4, 
săpt. 5 

5. Alimentarea cu energie electrică a utilajelor şi receptoarelor industriale 
5.1. Componentele sistemului de alimentare 
5.2. Reţele electrice de distribuţie la consumator 
5.3. Schemele reţelelor electrice de joasă tensiune 
5.4. Impedanța căii de alimentare în rețele radiale și impedanța receptoarelor 
       pasive 

2 ore/ 
săpt. 6 

6. Sarcini electrice în reţele 
6.1. Circulația de putere în rețeaua de curent alternativ 
6.2. Sarcini electrice de calcul. Principii de determinare a puterii cerute 
6.3. Metoda coeficientului de cerere 
6.4. Curenții de calcul pentru circuitele unor receptoare uzuale și pentru 
       coloane 

2 ore/ 
săpt. 7 

7. Elemente conductoare utilizate în instalațiile electrice 
7.1. Tipuri de conductoare în instalațiile electrice de joasă tensiune 
7.2. Simbolizarea conductoarelor și cablurilor 
7.3. Solicitări maxim admisibile pentru diferite tipuri de conductoare 
7.4. Alegerea secţiunii conductoarelor 

2 ore/ 
sapt. 8 

8. Aparate de comutaţie şi protecţie în instalaţiile electrice 
8.1. Tipuri de aparate şi funcţiile acestora 
8.2. Aparate de comutaţie. Probleme specifice. 
8.3. Protecţia receptoarelor şi circuitelor în instalaţiile electrice de joasă 
       tensiune. Protecţia coloanelor electrice. Condiţii de prevedere. 
8.4. Corelarea caracteristicilor aparatelor în reţeaua de joasă tensiune. 
       Selectivitate 

4 ore/ 
săpt. 9, 
săpt.10 

9. Compensarea factorului de putere în instalaţiile electrice industriale. 
9.1. Circulația de putere reactivă. Factorul de putere 
9.2. Cauzele și efectele consumului de putere reactivă 
9.3. Mijloace pentru reducerea circulației de putere reactivă 
9.4. Dimensionarea bateriilor de condensatoare și a aparatajului aferent 

2 ore/ 
sapt.11 

10. Instalaţii de protecţie împotriva șocurilor electrice 
10.1. Atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas 
10.2. Măsuri de protecție împotriva șocurilor electrice 
10.3. Prize de pămînt – construcţie, dimensionare 

2 ore/ 
sapt.12 

11. Pierderi de tensiune în reţele electrice de joasă tensiune 
11.1. Linia electrică de joasă tensiune – impedanța liniei, schema electrică 
         echivalentă și schema de calcul 
11.2. Cădere de tensiune, pierdere de tensiune, abatere de tensiune – definiții 
11.3. Determinarea pierderilor de tensiune în linii cu sarcina concentrată, 
         respectiv cu sarcina distribuită, fără sarcini de vârf 
11.4. Influența sarcinilor de vârf asupra calculului pierderilor de tensiune 
11.5. Verificarea la pierderea de tensiune 

2 ore/ 
sapt.13 

12. Instalaţii electrice aferente clădirilor 2 ore/ 
sapt.14 

Bibliografie selectivă: 
1. D. Comşa, ş. a., Proiectarea instalaţiilor electrice industriale, Ed. did. şi ped., Bucureşti, 1983 
2. P. Dinculescu, F.Sisak, Instalaţii şi echipamente electrice, Ed. did. şi ped., Bucureşti, 1983 
3. S. Darie, I. Vădan, Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, UT Press, Cluj, 2000 
4. P. Dinculescu, Instalaţii electrice industriale de joasă tensiune, Matrix Rom, Bucureşti, 2003 
5. P. Dinculescu, Schemele instalațiilor electrice: principii de intocmire și de citire, Matrix Rom, 2005 
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6. V. Maier ș.a., Calitatea energiei electrice, Ed. U.T. Press, Cluj-Napoca, 2012 
7. C. Bianchi ş.a., Proiectarea instalaţiilor de iluminat electric, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981 
8. E. Pietrăreanu, Agenda electricianului, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986 
9. J. Ignat ş.a., Instalaţii şi reţele electrice de joasă tensiune, Matrix Rom, Bucureşti, 2003 
10.   *  *  *   SCHNEIDER - Manualul instalaţiilor electrice, Schneider Electric, Bucureşti, 2003 
11.   *  *  *   Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 

clădirilor, I7 - 2011, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 802 bis din 14.11.2011 
12. T. Maghiar, M. Popa, S. Paşca, Instalaţii şi utilizarea energiei electrice. Instalaţii electrice de 

iluminat, îndrumător de proiectare, At. multiplic. Univ. din Oradea, 1998 
13. S. Paşca, Instalaţii electrice – note de curs, 2020 (format electronic) 

8.2 Seminar  Metode de 
predare 

Nr. ore 
/ Obs.  

-   
8.3 Laborator   

1.   Prezentarea lucrărilor şi a laboratorului de instalaţii electrice  2 
2.   Măsuri de protecţie împotriva şocurilor electrice, partea I  2 
3.   Măsuri de protecţie împotriva şocurilor electrice, partea a II-a  2 
4.   Verificarea rezistenţei de izolaţie în instalaţiile electrice  2 
5.   Determinarea experimentală a rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ  2 
6.   Întreruptorul de medie tensiune. Celula de medie tensiune şi întreruptorul cu 

ulei puţin 
 2 

7.   Asigurarea rezervei în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor  2 
8.   Utilizarea transformatoarelor de curent şi de tensiune în instalaţiile electrice  2 
9.   Compensarea factorului de putere în instalaţiile electrice industriale  2 
10. Protecţia în instalaţiile electrice de joasă tensiune. Selectivitatea protecţiei  2 
11. Instalaţii electrice aferente clădirilor, partea I  2 
12. Instalaţii electrice aferente clădirilor, partea a II-a  2 
13. Acte normative care reglementează proiectarea şi execuţia instalaţiilor 

electrice 
 2 

14. Verificarea cunoştinţelor şi încheierea situaţiei privind activitatea la orele de 
laborator 

 2 

8.4 Proiect   
-   
Bibliografie selectivă: 
1. D. Comşa, ş. a., Proiectarea instalaţiilor electrice industriale, Ed. did. şi ped., Bucureşti, 1983 
2. P. Dinculescu, F.Sisak, Instalaţii şi echipamente electrice, Ed. did. şi ped., Bucureşti, 1983 
3. P. Dinculescu, Instalaţii electrice industriale de joasă tensiune, MatrixRom, Bucureşti, 2005 
4. P. Dinculescu, Schemele instalațiilor electrice: principii de intocmire și de citire, Matrix Rom, 2005 
5. S. Pavel ș.a., Aplicații privind calitatea energiei electrice, Ed. U.T. Press, Cluj-Napoca, 2012 
6.    *  *  *  SCHNEIDER -Manualul instalaţiilor electrice, Schneider Electric, Bucureşti, 2003 
7.   *  *  *   Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 

clădirilor, I7 - 2011, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 802 bis din 14.11.2011 
8. T. Maghiar, D. Hoble, S. Paşca, M. Popa, Instalaţii şi utilizarea energiei electrice. Îndrumător de 

laborator, Lito Univ. din Oradea, 1995  
9. S. Pașca, Instalaţii electrice – aplicaţii de laborator, fasc. 2020-2021 (format electronic) 

* 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 în concordanţă cu cerinţele de bază ale angajatorilor pentru posturile de 
ingineri din domeniul inginerie electrică. De asemenea, conţinutul disciplinei acoperă în bună 
măsură cunoştinţele necesare pentru obţinerea calităţii de electrician autorizat. 
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10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 
10.4 Curs - nota la examen E În condiții normale de desfășurare a 

activității didactice, examenul susținut 
este examen scris sau oral, la alegerea 
studenților. 
În contextul epidemiologic generat de 
pandemia COVID-19, examenul se 
poate desfășura în varianta on-line, 
utilizând platforma e-learning a 
Universității din Oradea sau platforma 
Microsoft Teams, cu respectarea 
cerințelor impuse de Metodologia de 
desfășurare a activităților didactice pe 
parcursul anului universitar 2020-
2021 la Universitatea din Oradea. 

75 % 

10.5 Seminar - - - 
10.6 Laborator - nota finală pentru 

activitatea la laborator L 
- studenții vor susține un test (set de 
întrebări) privind activitatea la orele de 
laborator, în urma căruia vor obține 
nota TL 
- se va acorda notă DL pe dosarul de 
laborator (dosar complet, prelucrări 
date experimentale, teme şi aplicaţii 
rezolvate corect) 
- notă finală pentru activitatea la 
laborator rezultă: L = (TL+DL)/2 
- condiții: TL  5, DL  5 
În condițiile precizate la 10.4, 
evaluarea privind activitatea la orele de 
laborator se poate desfașura și on-line. 

25 % 
 

10.7 Proiect - -  
10.8 Standard minim de performanţă    
                              Promovarea (obţinerea creditelor) presupune: L  5 si E  5 
                              Nota finală se calculează: N = 0,75E + 0,25L 

 
 
 
Data completării   Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de laborator 
 
07.09.2020   conf. dr. ing. Paşca Sorin    conf. dr. ing. Paşca Sorin 

      Date de contact:                                        Email: spasca@uoradea.ro 
    Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 
    Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp A, parter, sala A 003 

                                                    Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
                                                   Tel.: 0259-408664, E-mail: spasca@uoradea.ro 
                                                    Pagina web: http://spasca.webhost.uoradea.ro/                                  
 
 
 
 
 
 
Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 
 
15.09.2020                          prof. dr. ing. inf. habil. Francisc Hathazi 
         Date de contact: 
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                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                      Semnătură Decan 
 
28.09.2020                            prof. univ. dr. ing. habil. 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  INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
1.3 Departamentul INGINERIE ELECTRICĂ 
1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICĂ 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE / INGINER 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ALGORITMI DE SIMULARE IN INGINERIA ELECTRICA 
2.2 Titularul activităţilor de curs MOLNAR CARMEN OTILIA 
2.3 Titularul activităţilor de 
laborator 

MOLNAR CARMEN OTILIA 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei S 
DF - Disciplină Fundamentală; DS - Disciplină de Specialitate; DC - Disciplină Complementară; DD - 
Disciplină de Domeniu 

 
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 laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator 28 
Distribuţia fondului de timp  48 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare/proiect, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat 4 
Examinări 6 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 48  
3.9 Total ore pe semestru 104 
3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Metode de calcul pentru ingineri, Teoria circuitelor electrice I-II, Metode 

numerice 
4.2 de competenţe Aplicarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale cu privire la teoria circuitelor 

electrice şi utilizarea calculatorului 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului 

Cursul se defăşoară în amfiteatru și/sau on-line, cu tehnicile moderne disponibile: 
Videoproiector, Ecran, Tablă, Vorbire liberă, Conexiune on-line cu internet. 
Prezenţă la cursuri, minim 50%  

5.2. de desfăşurare a 
laboratorului 

Aplicaţiile practice se realizează utilizând mijloacele moderne de lucru existente 
în laboratorul de specialitate și/sau on-line. Studenţii vin cu lucrările de laborator 
învățate; Prezenta este obligatorie la toate laboratoarele; Se pot recupera pe 
parcursul semestrului maxim 2 lucrări; Nefrecventarea orelor de laborator conduce 
la refacerea disciplinei; Laboratorul este dotat cu calculatoare si softuri specifice 
lucrărilor de laborator.  

 

6. Competenţele specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

- C3. Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică   
- C4. Proiectarea sistemelor electrice şi a componentelor acestora 

Competenţe 
transversale 

 CT1 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 

 

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



 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

 Cursul de “Algoritmi de Simulare în Ingineria Electrică” se adresează studenţilor de 
la programul de studiu Sisteme Electrice. Este o disciplină de specialitate care 
prezintă unele cunoştinţe teoretice din domeniul circuitelor electrice precum şi 
fenomenele specifice acestora din punct de vedere al aplicaţiilor în tehnică.  

7.2 Obiectivele 
specifice 

 Însuşirea de informaţii şi cunoştinţe privind: modelarea numerică a circuitelor electrice 
şi rolul circuitelor electrice în industria actuală şi modernă; construcţia, comportamentul, 
structura şi funcţionarea circuitelor electrice într-un sistem complex; organizarea şi 
întreţinerea sistemelor din care fac parte circuitele electrice;  

 Lucrările de laborator îi familiarizează pe studenţi cu aspectele practice privind 
funcţionarea circuitelor electrice, cu aspecte practice privind stabilirea unor regimuri 
specifice şi asigură înţelegerea problemelor de bază cu privire la aceste circuite. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore 
1. Introducere. Scopul acestui curs. 

  Scopul simulării cu ajutorul calculatorului a circuitelor electrice. 
Algoritmul de simulare cu ajutorul calculatorului 
Evoluţia programelor de simulare şi analiză a circuitelor 
electrice. Algoritmi de simulare 

 
 
 
 
Videoproiector, slide-uri şi 
tablă. Predare interactivă 
Sau Conexiune on-line cu  
internet 
 

2 

Circuitele electrice, modele ale realităţii. 
Componenţa unui circuit electric 
Modelarea componentelor din circuitele reale.  

 

Simularea unui circuit electric 
Algoritmi de rezolvare. 
Tipuri de circuite/ Probleme matematice 

2 

2. Analiza circuitelor rezistive liniare in curent continuu 
Formularea problemei. Conditii de buna formulare 
Metode de rezolvare sistematice 
Metoda nodală clasică/modificată 

Videoproiector, slide-uri şi 
tablă. Predare interactivă 
Sau Conexiune on-line cu  
internet 

2 

3. Analiza circuitelor electrice in curent alternativ 
Formularea problemei. Conditii de buna formulare 
Similitudinea cu circuitele de curent continuu 
Reprezentarea în complex a elementelor de circuit 
Algoritmi de rezolvare 
Simulatoare de circuit 

Videoproiector, slide-uri şi 
tablă. Predare interactivă 
Sau Conexiune on-line cu  
internet 

2 

4. Simulatorul PSPICE 
Introducere.  
Conditii topologice.  
Arhitectura simulatorului PSpice.  
Tipuri de analiză 

 
 
 
 
Videoproiector, slide-uri şi 
tablă. Predare interactivă 
Sau Conexiune on-line cu  
internet 

2 

Formularea ecuaţiilor circuitului. 
Algoritmul de rezolvare a ecuaţiilor circuitului. 
Fişierul de intrare. 
Simbolurile elementelor de circuit. 
Descrierea elementelor de circuit pasive  
(Rezistorul, Condensatorul, Bobina). 

2 

Descrierea dispozitivelor de circuit semiconductoare  
(Dioda, Tiristorul, Tranzistorul). 
Descrierea surselor de tensiune, şi a surselor de curent. 
Descrierea liniilor de comandă. 
Convenţii pentru valori numerice şi expresii. 
Prezentarea rezultatelor simulării. 

2 

5. Analiza circuitelor de curent continuu cu PSpice 
Analiza circuitelor pur rezistive liniare. 
Prezentarea particularităţilor circuitelor de curent continuu 
Determinarea punctului static de funcţionare. 
Prezentarea rezultatelor simulării. 

Videoproiector, slide-uri şi 
tablă. Predare interactivă 
Sau Conexiune on-line cu  
internet 

2 

Determinarea caracteristicii de transfer în curent continuu 
Prezentarea rezultatelor simulării. 

2 



 

Determinarea funcţiei de transfer la semnal mic pentru circuitele 
de curent continuu. 
Prezentarea rezultatelor simulării. 
6. Analiza circuitelor de curent alternativ cu PSpice 
Prezentarea particularităţilor circuitelor de curent alternativ  
Analiza circuitelor de curent alternativ cu baleiere in frecvenţă. 
Prezentarea rezultatelor simulării. 

Videoproiector, slide-uri şi 
tablă. Predare interactivă 
Sau Conexiune on-line cu  
internet 

2 

7. Analiza în domeniul timp cu PSpice 
Analiza de regim tranzitoriu. 
Prezentarea rezultatelor simulării. 

Videoproiector, slide-uri şi 
tablă. Predare interactivă 
Sau Conexiune on-line cu  
internet 

2 

Analiza Fourier pentru circuitele liniare. 
Prezentarea rezultatelor simulării. 

2 

Încheierea cursului cu o recapitulare a aspectelor teoretice 
studiate şi pregătirea detaliilor privind desfăşurarea examenului 

Videoproiector, slide-uri şi 
tablă. Predare interactivă 
Sau Conexiune on-line cu  
internet 

2 

Bibliografie 
1. Teodor Leuca, Carmen Molnar – Circuite electrice. Aplicatii utilizând tehnici informatice. Editura Universităţii 
din Oradea, pag.452 Oradea, 2002. 
2. Teodor Leuca – Circuite electrice. Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1996. 
3. Carmen O. Molnar – Algoritmi de simulare in ingineria electrică. Notite de curs, Oradea 2017. 
4. Teodor Leuca, Carmen Otilia Molnar, Mircea Nicolae ARION – Elemente de bazele electrotehnicii. Aplicaţii 
utilizând tehnici informatice. Editura Universităţii din Oradea, 2014, pag. 472, ISBN 978-606-10-1284-8. 

5. Carmen Molnar -  Pagină personală: http://cmolnar.webhost.uoradea.ro/ 
6. Tudor Marian – Spice, seria Calculatoare personale, Editura Teora, Bucuresti, 1996 
7. Lucia Dumitriu, Mihai Iordache – Simularea numerică a circuitelor analogice cu programul SPICE, Editura 
MatrixRom, Bucuresti, 2006 
8. Gabriela Ciuprina - Algoritmi numerici pentru calcule stiintifice în ingineria electrica, Editura MatrixROM, 2013, 
pag. 121-141. 
9. Teodor Leuca, Carmen O. Molnar, Mircea N. Arion – Elemente de bazele electrotehnicii. Aplicatii utilizând 
tehnici informatice. Editura Universităţii din Oradea, pag.471 Oradea, 2014 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore 
- - - 
8.3 Laborator Metode de predare Nr. Ore 
1. Prezentarea laboratorului. Prezentarea şi familiarizarea de 
ansamblu a studentilor cu programul de simulare PSpice  

Prezentarea laboratorului  
(în laboratorul de specialitate Sau 
Conexiune on-line) 

2 

2. Introducere în Simulatorul SPICE 
 

 
 
 
Pe baza referatului întocmit de 
studenti, după o discuţie asupra 
lucrării, se trece la analiza, 
rezolvarea si simularea unor 
circuite La final sunt comparate 
rezultatele teoretice cu cele 
obtinute din simulare. 
(în laboratorul de specialitate Sau 
Conexiune on-line) 

2 

3. Arhitectura simulatorului PSpice 2 

4. Descrierea elementelor de circuit de curent continuu 
(Rezistorul, Surse de curent şi Surse de tensiune). Discuţii 

2 

5. Analiza unor circuite de curent continuu liniare pur 
rezistive. Compararea rezultatelor obtinute prin rezolvare 
teoretică cu cele obţinute cu programul Spice. Discuţii 

2 

6. Analiza unor circuite de curent continuu liniare pur 
rezistive. Compararea rezultatelor obtinute prin rezolvare 
teoretică cu cele obţinute cu programul Spice. Discuţii 

2 

7. Analiza unor circuite de curent continuu neliniare. 
Compararea rezultatelor obtinute prin rezolvare teoretică cu 
cele obţinute cu programul Spice. Discuţii 

2 

8. Descrierea elementelor de circuit de curent alternativ 
(Rezistorul, Condensatorul, Bobina, Surse de tensiune si 
Surse de curent). Discuţii 

 
 
Pe baza referatului întocmit de 
studenti, după o discuţie cu cadrul 
didactic asupra lucrării, se trece la 
analiza, rezolvarea si simularea 
unor circuite La final sunt 
comparate rezultatele teoretice cu 
cele obtinute din simulare. 

2 

9. Analiza unor circuite de curent alternativ. Compararea 
rezultatelor obtinute prin rezolvare teoretică cu cele obţinute 
cu programul Spice. Discuţii 

2 

10. Analiza unor circuite de curent alternativ. Compararea 
rezultatelor obtinute prin rezolvare teoretică cu cele obţinute 
cu programul Spice. Discuţii 

2 



 

11. Analiza unor circuite trifazate. Compararea rezultatelor 
obtinute prin rezolvare teoretică cu cele obţinute cu 
programul Spice. Discuţii 

(în laboratorul de specialitate Sau 
Conexiune on-line) 

2 

12. Analiza unor circuite de regim tranzitoriu. Compararea 
rezultatelor obtinute prin rezolvare teoretică cu cele obţinute 
cu programul Spice. Discuţii 

2 

13. Analiza unor circuite de regim tranzitoriu. Discutii 2 

14. Verificarea cunoştinţelor acumulate şi încheierea situaţiei la 
laborator. Recuperare a lucrărilor de laborator 

Studenţii dau test din toate 
lucrările de laborator. 

2 

Bibliografie 
1. Teodor Leuca, Carmen Molnar – Circuite electrice. Aplicatii utilizând tehnici informatice. Editura 

Universităţii din Oradea,  pag.452 Oradea, 2002. 
2. Leuca T., Carmen Otilia Molnar, Arion M. N. – Elemente de bazele electrotehnicii. Aplicaţii utilizând 

tehnici informatice. Editura Universităţii din Oradea, 2014, pag. 472, ISBN 978-606-10-1284-8 
3. Teodor Leuca – Circuite electrice. Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 1996. 
4. Carmen O. Molnar – Modelarea numerică a circuitelor electrice. Notite de curs, Oradea 2017. 
5. Teodor Leuca, Carmen Otilia Molnar, Mircea Nicolae ARION – Elemente de bazele electrotehnicii. 

Aplicaţii utilizând tehnici informatice. Editura Universităţii din Oradea, 2014, pag. 472, ISBN 978-606-10-
1284-8. 

6. Carmen Molnar -  Pagină personală: http://cmolnar.webhost.uoradea.ro/ 
7. Tudor Marian – Spice, seria Calculatoare personale, Editura Teora, Bucuresti, 1996 
8. Lucia Dumitriu, Mihai Iordache – Simularea numerică a circuitelor analogice cu programul SPICE, Editura 

MatrixRom, Bucuresti, 2006 
9. Iordache M., Perpelea M. – Analiza asistată de calculator a circuitelor electrice si electronice neliniare 

complexe de mari dimensiuni, E.D.P Bucuresti, 1995 
10. Iordache M., Dumitriu Lucia – Culegere de probleme, Circuite electrice neliniare, Problme, Algoritmi si 

programe de calcul, Bucuresti, 1996 
11. Leuca, T., M. Silaghi, Laura Coroiu, Carmen Molnar - Electrotehnică, Probleme, vol.V, Litografia 

Universităţii din Oradea, 1996 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este adaptat cerinţelor impuse de piaţa muncii, şi este agreat de parteneri sociali, 
asociaţii profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului de licenţă. 

 Conţinutul disciplinei se regăseşte în curricula specializării Sisteme Electrice şi din alte centre universitare 
care au acreditate aceste specializări, iar cunoaşterea tipurilor de circuite electrice şi a modului în care 
acestea pot fi modelate şi simulate numeric pentru o proiectare corectă a acestora este o cerinţă stringentă a 
angajatorilor. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs La ultimul curs studentii primesc o 
tematică de examen care este 
împărţită în trei părţi astfel: prima 
parte (1/2 din subiecte) conţine 
subiecte de nivel uşor; a doua parte 
(1/4 din subiecte) vor fi subiecte de 
nivel mediu iar cea de-a treia parte 
(1/4 din subiecte) va conţine subiecte 
de nivel dificil. In aceste condiţii 
evaluarea se face astfel: 
Examen scris: Nota 5 - 1pt. - din 
oficiu, 1pt. - prezenţa la curs peste 
50%, 3pt. – 1 subiect de nivel uşor 
Nota 7 - Integral Nota 5 şi în plus 
2pt.  – 1 subiect de nivel mediu 
Examen oral: Nota 10 - Integral 
Nota 7 şi în plus 3pt. - 1 subiect de 
nivel dificil 

Examen scris 
Studenţii primesc spre rezolvare 1 
subiect de nivel uşor şi 1 subiect de 
nivel mediu. 
Examen scris în sala de examen sau 
on-line cu conexiune prin internet. 
 
Examen oral 
Studenţii care au obţinut nota 7 la 
examenul scris, au dreptul de-a 
intra la examenul oral unde fiecare 
student extrage un bilet cu 1 subiect 
de nivel dificil, pe care îl prezintă la 
tablă în faţa colegilor prezenţi în 
sală. 
Examen oral în sala de examen sau 
on-line cu conexiune prin internet. 
 

60% 

10.5 Seminar -  - 
10.6 Laborator Pentru nota 5, Rezolvarea unui circuit Studenţii dau test din toate lucrările 40% 



 

de curent continuu (pur rezistiv)  
Pentru nota 10, rezolvarea oricărui 
circuit electric studiat şi cunoaşterea 
amănunţită a particularităţilor 
specifice fiecărui regim.    

de laborator, în laborator sau on-
line cu conectare prin internet; 
 
Fiecare student primeşte o notă 
pentru activitatea la laborator în 
timpul semestrului şi pentru dosarul 
cu lucrările de laborator.  

10.8 Standard minim de performanţă 
Cunoştinţe fundamentale cu privire la construcţia şi funcţionarea circuitelor electrice 
Explicarea şi interpretarea regimurilor de funcţionare, a fenomenelor ce apar în funcţionarea circuitelor 
electrice studiate 
Utilizarea adecvată a softului şi interpretarea rezultatelor obtinute 
Modelarea si simularea unui circuit electric, realizarea unor încercări pentru un curcuit electric de 
complexitate medie; analiza şi interpretarea rezultatelor 

 
          

Data completării 
9 Sept. 2020 

Semnătura titularului de curs 
Conf.univ.dr.ing. Carmen Molnar 
 
Date de contact: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de I.E.T.I. 
Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp A, etaj 2, sala A 207 
Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 
Tel.: 0259-408272, E-mail: cmolnar@uoradea.ro 
Pagina web: http://cmolnar.webhost.uoradea.ro/ 

 

Semnătura titularului de laborator 
Conf.univ.dr.ing. Carmen Molnar 
E-mail: cmolnar@uoradea.ro 

      

 
 

Data avizării în departament 
 
15 Sept. 2020 

Semnătura directorului de departament 
Prof.univ.dr.ing.inf. Francisc - Ioan 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  
 

 
 

Semnătură Decan 
Prof.univ.dr.ing. Mircea Ioan 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 
0Tel.: 0259-408204, E-mail: mgordan@uoradea.ro 

 
 
 
 

Data avizării în Consiliul facultăţii 
 

28 Sept. 2020 

Semnătură Decan 

Prof.univ.dr.ing. Mircea Ioan 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 Institutia de învătământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
1.2 Facultatea  INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 
1.3 Departamentul INGINERIE ELECTRICĂ 
1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICĂ 
1.5 Ciclul de studii LICENTĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE / INGINER 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei CONVERTOARE ELECTROMAGNETICE 
2.2 Titularul activitătilor de curs S.l.dr. ing MORGOŞ LUCIAN 
2.3 Titularul activitătilor de seminar 
/laborator/proiect 

S.l.dr. ing. MORGOŞ LUCIAN 
 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei I 
(I) Impusă; (O) Optională; (F) Facultativă 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitătilor 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 învătământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distributia fondului de timp  22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 
Tutoriat 5 
Examinări 3 
Alte activităţi................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 22  
3.9 Total ore pe semestru 78 
3.10 Numărul de credite 3 

4. Preconditii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  (Conditionari) 
4.2 de competente  

5. Conditii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se poate desfășura față în față sau on-line   
5.2. de desfăşurare a laboratorului Laborator cu dotări specific. Laboratorul se poate desfășura față în față sau on-

line   
6. Competentele specifice acumulate 

Co
m

pe
te

nt
e 

pr
of

es
io

na
le

 C3. Operare cu concepte fundamentale de electrotehnica 
3.2 Explicarea principiilor constructive ale elementelor componente  (aparate electrice, masini electrice, convertoare 
statice, etc) 
 

Co
m

pe
te

nt
e 

tra
ns

ve
rs

al
e  

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

Disciplina îşi propune să familiarizeze studentii cu domeniul electronicii de putere și în special cu convertoarele 
electromagnetice . Prezentarea problemele fundamentale ale comutației principalelor dispozitive electronice de 
putere în condițiile minimizării pierderilor de putere, metodele de comandă care conduc la comutația cu piederi 
minime și aplicații precum variatoarele  de tensiune , convertoare  de tensiune. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

- Descrierea  principiilor de funcţionare a convertoarelor  
- Explicarea şi interpretarea regimurilor de funcţionare ale convertoarelor  
- Rezolvarea de probleme uzuale din domeniul convertoarelor folosind pachete de programe dedicate şi  mijloace 
de proiectare asistată de calculator ( CAD) adecvate(ORCAD, MULTISIM) 
- Evaluarea rezultatelor obţinute în urma utilizării pachetelor de programe şi a mijloacelor de proiectare asistată de 
calculator (CAD ) în rezolvarea problemelor din domeniul convertoarelor 
- Aprofundarea cunoştinţelor dobândite la curs şi formarea de deprinderi practice  

8. Continuturi* 
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8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii 

1.Notiuni introductive. Locul si rolul convertoarelor în fluxul 
energetic. 
 

Prelegere interactivă, videoproiecţie 
2 

2. Elemente semiconductoare de putere  
 

Prelegere interactivă, videoproiecţie 2 

3.Alegerea, verificarea si protectia elementelor 
semiconductoare de putere 

Prelegere interactivă, videoproiecţie 2 

4. Convertoare  c.a. – c.c. Prelegere interactivă, videoproiecţie 2 
5. Variatoare de tensiune alternativă. Variatoare monofazate 
 

Prelegere interactivă, videoproiecţie 2 

6. Variatoare de tensiune alternativă. Variatoare trifazate 
 

Prelegere interactivă, videoproiectie 2 

7. Cicloconvertoare Prelegere interactivă, videoproiectie 2 
8. Variatoare de tensiune continuă. Variatorul de tensiune continuă 
coborâtor 
 

Prelegere interactivă, videoproiectie 
2 

9.Variatoare de tensiune continuă .Variatoare de tensiune continuă 
ridicătoare 

Prelegere interactivă, videoproiectie 2 

10. Convertoare  de tensiune şi frecvenţă. Principiul de funcţionare 
şi schema de principiu 
 

Prelegere interactivă, videoproiectie 
2 

11. Invertoare monofazate cu modulaţie în amplitudine 
 

Prelegere interactivă, videoproiectie 2 

12. Invertoare trifazate de tensiune cu modulaţie în amplitudine 
 

Prelegere interactivă, videoproiectie 2 

13. Invertoare trifazate de curent cu modulaţie în amplitudine Prelegere interactivă, videoproiectie 2 
14. Convertoare de tensiune şi frecventă cu modulaţie în durată Prelegere interactivă, videoproiectie 2 
Bibliografie 
1 N.D. Trip, A. Gacsádi, D. Scurtu, Electronică Industrială - îndrumător de laborator, Editura Universităţii din Oradea, 
2005.  
2. V. Popescu, D. Lascu, D. Negoitescu, Convertoare de putere în comutatie. Aplicatii Editura de Vest, Timişoara, 1999 
3. V. Popescu, Electronică de putere, Editura de Vest, Timişoara, 1998. 
4. P. Constantin, Ş. Bîrcă-Gălăteanu, ş.a. Electronică Industrială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 
5. A. Kelemen, M. Imecs, Electronică de putere, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 
6. T. Maghiar, K. Bondor, ş.a. Electronică Industrială, Editura Universitătii din Oradea, 2001 
7. I.  Matlac, Convertoare electroenergetice, Editura Facla, Timişoara, 1987 
8. V. Popescu, Stabilizatoare de tensiune în comutatie, Editura de Vest, Timişoara, 1992 
9. S. Florea, I. Dumitrache, V. Găburici, Fl. Munteanu, S. Dumitriu, I Catană, Electronică industrială şi automatizări, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980 
10. Convertoare statice- Suport curs- Inginerie Electrică şi Calculatoare  Prof.dr.ing. Mihaela Popescu 
11. Ş. Bîrcă-Gălăteanu, D.A. Stoichescu, P. Constantin, Electronică de putere. Aplicţtii, Editura Militară, Bucureşti, 
1991 
 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observatii  
   
8.3 Laborator   
1. Prezentarea laboratorului. Protecţia muncii. Generalităţi privind 
activitatea din laborator. 

Lucru pe grupe de 4-5 studenţi, 
explicaţii şi discuţii în laborator 
(inclusiv utilizând videoproiecţie), 
lucru individual pentru întocmirea 
referatelor  de laborator şi efectuarea 
măsurătorilor pe montajele 
experimentale. Utilizarea programelor 
de simulare Orcad şi Multisim. 
 

2 

2. Comanda tiristoarelor si diodelor  cu ajutorul circuitelor 
dedicate  

2 

3. Convertoare  c.a. – c.c.  2 
4. Variatoare monofazate de tensiune alternativa 2 
5. Variatoare trifazate de tensiune alternativa 2 
6. cicloconvertor realizat cu redresoare cu 3 pulsuri 2 
7. Comanda în fază a convertoarelor  c.a.-c.a. cu comutaţie 
naturală 

 

8.Variatorul de tensiune continuă coborâtor 2 
9.Variatoare de tensiune continuă ridicătoare 2 
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10. Invertoare monofazate cu modulaţie în amplitudine 2 
11. Invertoare trifazate de tensiune cu modulaţie în amplitudine 2 
12. Invertoare trifazate de curent cu modulaţie în amplitudine 2 
13. Convertoare de tensiune şi frecventă cu modulaţie în durată 2 
14. Recuperarea laboratoarelor. Încheierea situaţiei şcolare. 2 
   
8.4 Proiect   
   
Bibliografie 
1. N.D. Trip, A. Gacsádi, D. Scurtu, Electronică Industrială - îndrumător de laborator, Editura Universitătii din Oradea, 
2005 
2. V. Popescu, D. Lascu, D. Negoitescu, Convertoare de putere în comutatie. Aplicatii Editura de Vest, Timişoara, 1999 
3. V. Popescu, Electronică de putere, Editura de Vest, Timişoara, 1998 

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentantilor comunitătii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare care au acreditate aceste 
specializări. S-a ţinut cont de experienţa dobândită în relaţiile cu mari angajatori din Bihor în activităţile de practică ale 
studenţilor. 

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

nota finală 
10.4 Curs 1.Prezentarea corectă şi completă a cunostinţelor 

privind circuitele electronice de putere cu 
funcţionare în comutaţie şi interpretarea 
rezultatelor. 
2. Testare pe parcursul semestrului + referate curs 

VP /testare cunoştinte 
teoretice şi aplicative 

Evaluare orală sau în scris. 

60% 
 
 

10% 

10.5 Seminar   - 
10.6 Laborator Însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare 

desfăşurării lucrărilor de laborator şi modul de 
realizare a aplicaţiilor practice. 

Teste de evaluare a cunoştin-
telor teoretice şi aplicative şi 
monitorizarea rezultatelor 

30% 

10.7 Proiect   - 
10.8 Standard minim de performantă  
Cunoaşterea funcţionării principalelor dispozitive electronice de putere care lucrează în comutaţie şi a modalităţilor de 
comandă ale circuitelor electronice de putere. 
Criteriu pentru nota 5: Cunoasterea funcţionării principalelor dispozitive electronice de putere care lucrează în comutaţie 
 
Data completării:             Semnătura titularului de curs:        Semnătura titularului de laborator: 
17.09.2020                         Ş. l. dr.ing. Lucian Morgoş                           Ş. l. dr.ing. Lucian Morgoş 
                                             lmorgos@uoradea.ro                                      lmorgos@uoradea.ro                                                                                                                                                                      
                                                  Tel.: 0259-408194                                          Tel.: 0259-408194 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 
Data avizării în departament:     Semnătura directorului de departament: 
28.09.2020                     Conf.univ.dr.ing.habil.inf. Francisc Ioan Hathazi  
                                                                                                                   E-mail: ihathazi@uoradea.ro 
 
 
 
Data avizării în departament:     Semnătura directorului de departament: 
28.09.2020               Prof.univ.dr.ing. Daniel Trip  
              E-mail: dtrip@uoradea.ro, Tel.: 0259-408195  
 
                          
 
Data aprobării în Consiliul facultăţii:         Semnătură Decan: 
28.09.2018                                                                                Prof.univ.dr.ing.habil. Ioan Mircea Gordan 
                                                                                             E-mail: mgordan@uoradea.ro, Tel.: 0259-408204 
 

mailto:lmorgos@uoradea.ro�
mailto:lmorgos@uoradea.ro�
mailto:ihathazi@uoradea.ro�
mailto:cgordan@uoradea.ro�
mailto:mgordan@uoradea.ro�


FIŞA  DISCIPLINEI 

 

 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

1.3 Departamentul INGINERIE ELECTRICĂ 

1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICĂ 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SISTEME ELECTRICE /INGINER 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE I 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Helga Silaghi 

2.3 Titularul activităţilor de 

laborator/proiect 
Sef l.dr.ing. Claudiu Costea 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

 

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 laborator /proiect 2/- 

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

Distribuţia fondului de timp ore 22 

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 5 

Tutoriat  

Examinări 4 

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

3.7 Total ore studiu individual 22 

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 

- prezenţă la minim 50% din cursuri 

- Cursul se poate desfășura față în față sau on-line 

5.2. de desfăşurare a 

laboratorului /proiectului 

- Prezenta obligatorie la toate laboratoarele; 

- Studenţii vin cu lucrările de laborator conspectate 

- Se pot recupera pe parcursul semestrului maxim 2 lucrări (30 %); 

- Frecvenţa la orele de laborator sub 70% conduce la refacerea disciplinei 

- Laboratorul se poate desfășura față în față sau on-line 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C4. Proiectarea  sistemelor electrice şi a componentelor acestora 

 

C6. Diagnoza, depanarea  şi mentenanţa  elementelor componente şi sistemelor electrice 

C
o
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ţe
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CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare 

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

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Disciplina are ca obiectiv familiarizarea studenţilor de la 

specializarea Sisteme Electrice cu domeniul acţionărilor 

electrice. Se asigură cunoştinţe teoretice şi practice privind 

tehnica acţionărilor electrice, precum şi cercetarea, proiectarea şi 

utilizarea sistemelor de acţionare electrică cu maşini de curent 

continuu si cu masini asincrone 

7.2 Obiectivele specifice  Cursul îşi propune prezentarea elementelor teoretice ale tehnicii 

acţionărilor electrice, acţionările electrice cu maşini de curent 

continuu  si acţionările electrice cu cu masini asincrone 

 Laboratorul familiarizează studenţii cu aspecte practice privind 

funcţionarea sistemelor de acţionare electrică, metodele de 

comandă ale acţionărilor electrice cu maşini de curent continuu 

si maşini de curent alternativ, inclusiv metodele moderne de 

comandă cu logică programată şi comanda cu calculatorul.  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1.Curs Metode de predare Observaţii 

Cap.I . Obiectul acţionărilor electrice 
1.1.Scopul cursului . Structură . Definiţii   

   

1.2.Structura şi construcţia sistemelor de acţionare electrică

  

 

Prelegere liberă interactivă, 

cu prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 

1 h 

 

1h 

Cap.II . Probleme generale ale tehnicii acţionărilor 

electrice 
2.1.Obiectul cinematicii şi dinamicii acţionărilor electrice. 

Ecuaţia mişcării 

2.2.Raportarea cuplurilor, a momentelor de inerţie, a forţei 

şi a masei la acelaşi arbore 

2.3.Caracteristicile mecanice ale maşinilor electrice de 

acţionare şi ale mecanismelor de lucru 

2.4.Transmiterea mişcării de la maşina electrică de 

acţionarela mecanismul de lucru.Cuplajele 

electromagnetice 

 

 

 

 

Prelegere liberă interactivă, 

cu prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 

 

2h 

 
 

2h 
 

 

2h 

 

2h 

 

 



Cap.III . Acţionări cu maşini de curent continuu 
 

4.1.Caracteristici mecanice şi relaţii fundamentale de calcul 

4.2.Metode de pornire a acţionărilor cu maşini de c.c.  

4.3.Metode de frânare.Recuperarea energiei   

4.4.Reglarea vitezei acţionărilor cu maşini de c.c.   

 

 

Prelegere liberă interactivă, 

cu prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 

 

2h 

2h 

2h 

2h 

Cap.IV. Acţionări cu maşini asincrone 

4.1.Caracteristici mecanice şi relaţii fundamentale de calcul 

4.2.Metode de pornire a acţionărilor cu maşini asincrone  

4.3.Metode de frânare.Recuperarea energiei   

4.4.Reglarea vitezei acţionărilor cu maşini asincrone 

4.5.Sisteme de reglare vectorială a vitezei motorului de 

inducţie 

 

 

Prelegere liberă interactivă, 

cu prezentarea cursului pe 

videoproiector şi pe tablă 

 

 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

Bibliografie 
1. SILAGHI H., SPOIALĂ V., SILAGHI M.  – Acţionări electrice, Editura Mediamira , Oradea, 2009 

2. SILAGHI, H., SPOIALĂ, VIORICA, Acţionări electrice-probleme fundamentale şi  noţiuni de proiectare, Ed. 

Universităţii din Oradea, 2002 

3. SILAGHI H., SILAGHI M. – Sisteme de acţionări electrice cu maşini asincrone, Editura Treira , Oradea, 2000 

4. IANCU V., SPOIALĂ D., SPOIALĂ VIORICA, Maşini electrice şi sisteme de acţionări electrice, vol.II, Ed. 

Universităţii din Oradea, 2006 

5. RICHARD CROWDER, Electric drives and electromechanical systems, Elsevier, Great Britain, 2006 

6. VIORICA SPOIALĂ, HELGA SILAGHI, Acţionări electrice speciale, Editura Universităţii din Oradea, 2010 

8.2. Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Prezentarea laboratorului, a normelor de protecţia muncii 

şi a semnelor convenţionale specifice domeniului 

acţionărilor electrice. 

2. Introducere în mediul de simulare Matlab – Simulink, cu 

aplicaţii în acţionări electrice 

3. Utilizarea programului Simulink pentru simularea 

acţionărilor cu maşini de curent continuu cu excitaţie 

derivaţie şi separată  

4. Metode şi scheme de pornire a motoarelor de c.c. 

5. Studiul unui sistem de acţionare electrică cu maşină de 

c.c. alimentată prin convertor PWM 

6. Simularea funcţionării unui sistem cu motor de c.c. 

alimentat prin VTC, în circuit închis 

7. Studiul unui sistem de acţionare electrică cu motor de 

c.c. comandat cu automat programabil 

8. Metode şi scheme de pornire a motoarelor asincrone 

9. Prezentarea programului ASMA utilizat pentru simularea 

pe calculator a acţionărilor cu maşini asincrone 

10. Modificarea vitezei acţionărilor cu maşini asincrone 

prin modificarea frecvenţei tensiunii de alimentare 

11. Încheierea situaţiei la laborator.  

Studenţii primesc referatele 

pentru laborator cu cel 

puţin o săptămână înainte, 

le studiază, le conspecteză 

şi dau un test din partea 

teoretică la începutul 

laboratorului. Pe urmă, 

studenţii realizează partea 

practică a lucrării sub 

îndrumarea cadrului 

didactic. 

2 h 

 

 

2 h 

 

2 h 

 

 

4 h 

4 h 

 

2 h 

 

2 h 

 

4 h 

2 h 

 

2 h 

 

2 h 

 

 

Bibliografie 

1. 8. SILAGHI H.,SPOIALĂ V.,COSTEA C. - Acţionări electrice , Îndrumar de  laborator, Lito Universitatea din Oradea, 

2008 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei se regăseşte în curricula specializării de Sisteme Electrice şi din alte centre 

universitare care au acreditate aceste specializări (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea din Craiova, Universitatea ,,Politehnica”din 



Timişoara, Universitatea Gh. Asachi Iaşi, etc), iar cunoaşterea sistemelor de acţionări electrice  şi a 

modului de funcţionare şi proiectare a acestora este o cerinţă stringentă a angajatorilor din domeniu 

(Comau, Faist Mekatronics, Celestica, GMAB etc). 

 
 

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 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 Laborator - pentru nota 5, 

recunoaşterea standurilor 

utilizate la realizarea 

lucrărilor de laborator , 

fără a prezenta detalii 

asupra acestora 

- pentru nota 10, 

cunoaşterea amănunţită a 

modalităţii de realizare 

practică a tuturor 

lucrărilor de laborator    

Test + aplicaţie 

practică 

La fiecare laborator 

studenţii primesc un test 

şi o notă. De asemenea, 

fiecare student primeşte 

o notă pentru activitatea 

la laborator în timpul 

semestrului şi pentru 

dosarul cu lucrările de 

laborator. Astfel rezultă 

o medie pentru laborator.  

30% 

10.7 Standard minim de performanţă 

Utilizarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale de matematică, fizică, chimie la elaborarea unui proiect 

profesional de complexitate redusă 

Proiectarea unui sistem electric de complexitate  redusă 

Realizarea  unor încercări  pentru un sistem electric de complexitate  redusă; analiza, măsurarea şi interpretarea 

datelor 

Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea 

corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare şi a riscurilor, in condiţii de 

aplicare a normelor deontologice şi de etică profesională in domeniu, precum şi de securitate şi sănătate în 

muncă 

Realizarea unei lucrări/ unui proiect, executând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă 

pluridisciplinară 

 

Data completării                        Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de laborator 

04.09.2020                                  Prof.univ.dr.ing. Helga Silaghi               Sef.l.dr.ing. Claudiu Costea                                     
e-mail: hsilaghi@uoradea.ro  E-mail: ccostea@uoradea.ro 

http://hsilaghi.webhost.uoradea.ro      

 

 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

24.09.2020      Prof.univ.dr.ing. Helga Silaghi 

e-mail: hsilaghi@uoradea.ro 

http://hsilaghi.webhost.uoradea.ro 

mailto:hsilaghi@uoradea.ro
mailto:ccostea@uoradea.ro
http://hsilaghi.webhost.uoradea.ro/
mailto:hsilaghi@uoradea.ro
http://hsilaghi.webhost.uoradea.ro/


 

 

 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

 15.09.2020     Conf.univ.dr.ing. Francisc Ioan Hathazi 

francisc.hathazi@gmail.com  

 

                                              

 

 

 

Data avizării în Consiliul facultăţii 

           28.09.2020 

Semnătură Decan 

        Prof.univ.dr. ing. Mircea Gordan 

             e-mail: mgordan@uoradea.ro 

             http://mgordan.webhost.uoradea.ro 

                                                                                                               

 

 

mailto:francisc.hathazi@gmail.com
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  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi 

Management 
1.4 Domeniul de studii Inginerie şi Management 
1.5 Ciclul de studii Licenţă (ciclul I) 
1.6 Programul de studii/Calificarea Sisteme Electrice/ Inginer 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei SISTEME CU MICROPROCESOARE 
2.2 Titularul activităţilor de curs Sef l..dr. ing. Kovendi Zoltan 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar /laborator/proiect 

Sef l..dr. ing. Kovendi Zoltan 

2.4 Anul de 
studiu 

3 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei I 

(I) Impusă 
 
 
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 -/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  36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat  
Examinări 6 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 36 
3.9 Total ore pe semestru 78 
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 - Cursul se poate desfăşura faţă în faţă sau on-line 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Laboratoarele se pot desfăşura faţă în faţă sau on-line 
- Prezenta obligatorie la toate laboratoarele; 
- Studenţii se prezintă cu lucrările de laborator conspectate 
- Se pot recupera pe parcursul semestrului maxim 4 lucrări (30 %); 
- Frecvenţa la orele de laborator sub 70% conduce la refacerea 
disciplinei 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 CP1.Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei şi managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele 
fundamentale şi inginereşti.  

CP5.Proiectarea tehnicã şi tehnologicã a proceselor privind structurile şi sistemele 
din domeniul electric, electronic şi energetic în condiţii de calitate, proiectarea 
tehnicã şi tehnologicã a proceselor din industria electrică, electronică şi energetică, 
în condiţii de calitate date. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er
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le

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Însuşirea de către studenţi a noţiunilor necesare proiectării şi utilizării 

sistemelor cu microprocesoare. În acest sens Disciplina abordează 
sistemele cu microprocesoare, structuri hardware şi aplicaţii ale 
acestora. Sunt prezentate microprocesoare din familia Intel (I8086, 
Pentium I-IV), circuite de memorie şi de interfaţă. Lucrările de 
laborator studiază caracteristicile şi funcţionarea sistemelor cu 
microprocesor şi a circuitelor suport, cu experimentarea funcţionării şi 
caracteristicilor circuitelor suport şi cu întocmirea şi rularea unor 
programe în limbaj de asamblare pentru un microsistem cu 
microcontroler 80C51. 

7.2 Obiectivele specifice  Crearea aptitudinii de a proiecta şi utiliza sistemele cu 
microprocesoare 

 Familiarizarea studenţilor cu arhitectura microprocesoarelor, registrele 
lor, memoria microsistemelor 

 Identificarea şi exploatarea resurselor unui sistem cu microprocesor 
 Evidenţierea particularităţilor comunicaţiei în sistemele cu 

microprocesor şi a operaţiilor de intrare-ieşire 
 Crearea deprinderilor de a proiecta hardware un sistem cu 

microprocesor sau cu microcontroller. 
 

8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de 

predare 
Nr. ore / 
Observaţii 

CAPITOLUL1. MICROPROCESOARE: 1.1. Aspecte introductive; 1.2. 
Evoluţia şi caracteristicile microprocesoarelor. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 2. MICROPROCESORUL I8086: 2.1. Configuraţia 
terminalelor. Modul minim; 2.2. Structura internă a microprocesorului I8086. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 2. MICROPROCESORUL I8086 (continuare): 2.3. Regiştri 
interni ai microprocesorului I8086. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 2. MICROPROCESORUL I8086 (continuare): 2.4. Conectarea 
memorie principale în sistemele cu I8086. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 2. MICROPROCESORUL I8086 (continuare): 2.5. Operaţii de 
intrare-ieşire în microsistemele cu I8086. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 3. MICROPROCESOARE INTEL PENTIUM, PENTIUM 
MMX, PENTIUM II, PENTIUM III, PENTIUM IV: 3.1. Microprocesorul 
Intel Pentium. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 
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CAPITOLUL 3. MICROPROCESOARE INTEL PENTIUM, PENTIUM 
MMX, PENTIUM II, PENTIUM III, PENTIUM IV (continuare): 3.2. 
Microprocesorul Intel Pentium MMX. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 3. MICROPROCESOARE INTEL PENTIUM, PENTIUM 
MMX, PENTIUM II, PENTIUM III, PENTIUM IV (continuare): 3.3. 
Microprocesorul Intel Pentium II. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 3. MICROPROCESOARE INTEL PENTIUM, PENTIUM 
MMX, PENTIUM II, PENTIUM III, PENTIUM IV (continuare): 3.4. 
Microprocesorul Intel Pentium III. 3.5. Microprocesorul Intel Pentium IV. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 3. MICROPROCESOARE INTEL PENTIUM, PENTIUM 
MMX, PENTIUM II, PENTIUM III, PENTIUM IV (continuare): 
Microprocesoare Intel Dual-Core, Quad-Core. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 4. PLĂCI DE BAZĂ: 4.1. Moduri de proiectare; 4.2. Tipuri de 
plăci de bază. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 5. MEMORIA PRINCIPALĂ: 5.1. Sisteme de stocare primare 
şi secundare; 5.2. Memoria ROM; 5.3. Memoria RAM; 5.4. Memoria cache; 
5.5. Tehnici de încapsulare a circuitelor de memorie. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 6. SETURI DE CIPURI ŞI CIRCUITE SUPORT: 6.1. Seturi 
de cipuri; 6.2. Funcţiile seturilor de cipuri; 6.3. Controlerul de sistem; 6.4. 
Controlerul pentru dispozitive periferice; 6.5. Controlerul de memorie. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

CAPITOLUL 7. MAGISTRALE DE EXTENSIE: 7.1. Funcţiile magistralei; 
7.2. Magistralele ISA şi EISA; 7.3. Magistrala VESA; 7.4. Magistrala 
PCMCIA; 7.5. Magistrala PCI. 

Prelegere 
interactiva 

2 ore 

Bibliografie 
1. Gergely E., Sisteme cu microprocesoare, Note de curs, http://egergely.webhost.uoradea.ro/materiale.html . 
2. Hennessy J.L., Patterson D.A., Computer Architecture. A Quantitative Approach, Elsevier, USA, 2007. 
3. Mueller S., Zacker C., PC depanare şi modernizare, Editura Teora, 2007. 

 Balch M., Complete digital design. A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer System 
Architecture, McGraw-Hill, USA, 2003. 

5. Gergely E., ş.a., Sisteme cu microprocesoare, partea I, Curs, Lito Universitatea din Oradea, 1999. 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Nr. ore / 

Observaţii 
1. Protecţia muncii. Prezentarea lucrărilor de 
laborator. 

Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 

2. Noţiuni de algebră booleană, reprezentarea şi 
minimizarea funcţiilor logice prin metoda analitica 
şi a diagramelor Veitch-Karnaugh 

Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

2 ore 

3. Studiul multiplexoarelor Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 

4. Studiul decodificatoarelor şi demultiplexoarelor Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 

5. Studiul bistabilelor de tip JK asincron, sincron, 
master-slave şi de tip T 

Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 

6. Studiul numărătoarelor asincrone şi sincrone Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 

7. Studiul registrelor Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 

8. Descrierea microcontrolerului INTEL 80C51. Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 

9. Modul de lucru cu fişierul mon552mv.exe. Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 

10. Memoria internă, regiştrii cu funcţiuni speciale 
(SFR) la microcontrolerul 80C51. 

Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 
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11. Contoarele/Temporizatoarele T0 si T1 ale 
microcontrolerului 80C51 

Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

2 ore 

12. Încheierea situaţiei la laborator. Conspectul lucrării şi demonstraţii practice 
utilizând echipamentele din dotarea laboratorului 
specifice fiecărei lucrări 

1 ore 

Bibliografie 
1. Gavriş M., ş.a. Sisteme cu microprocesoare, Îndrumător de laborator, Universitatea din Oradea, 1996 
2. Nagy Z.T., Codoban A. Gergely E.I., Microcontrolere în automatizări, Îndrumător de laborator, Universitatea din 

Oradea, 2005. 
3. Murdocca M.J., Heuring V. P., Principles of computer architecture, Prentice Hall, 2000. 
4. Rosch W. L., Totul despre hardware, Editura Teora, 1999. 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel din 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 socio-economic, cât şi cu cadre didactice cu domenii de interes profesional similare. 

 
 
10. Evaluare 
Tip 
activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs - Condiţiile minime necesare pentru promovarea examenului (nota 
5): Conform cu Standardul minim de performanţă 
- Pentru nota 10: 
- cunostinte temeinice privind structura sistemelor cu 
microprocesor; 
- cunostinte temeinice privind arhitectura microprocesoarelor; 
- cunostinte temeinice privind transferurile cu memoria 
microsistemelor; 
- cunostinte temeinice privind comunicaţia între nivelele ierarhice 
din sistemele cu microprocesor; 
- cunostinte temeinice privind operaţiile de intrare-ieşire. 

Evaluarea se 
poate face 
faţă în faţă 
sau on-line 

66,66% 

10.6 
Laborator 

- Condiţiile minime necesare pentru promovarea laboratorului 
(nota 5): Conform cu Standardul minim de performanţă 
- Pentru nota 10: 
- cunostinte temeinice privind structura microcontrolerului 
INTEL 80C51; 
- cunostinte temeinice privind memoria internă şi regiştrii 
microcontrolerului INTEL 80C51; 
- cunostinte temeinice privind  contoarele / temporizatoarele 
microcontrolerului INTEL 80C51; 
- cunostinte temeinice privind programarea microcontrolerului 
INTEL 80C51. 

Evaluarea se 
poate face 
faţă în faţă 
sau on-line 

33,33% 

10.8 Standard minim de performanţă 
Curs: 
 cunostinte privind structura sistemelor cu microprocesor; 
 cunostinte privind arhitectura microprocesoarelor; 
 cunostinte privind transferurile cu memoria microsistemelor; 
 cunostinte privind operaţiile de intrare-ieşire 
Laborator: 
 cunostinte privind structura microcontrolerului INTEL 80C51; 
 cunostinte privind programarea microcontrolerului INTEL 80C51. 

 
 



 5 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului** de  
15.09.2020        seminar/laborator/proiect 
    Sef l.dr.ing. Kovendi Zoltan    Sef l.dr.ing. Kovendi Zoltan 

             zkovendi@uoradea.ro    zkovendi@uoradea.ro                                          
                                                       
 
 
 
                                                     
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
24.09.2020      Prof.univ.dr.ing. Helga Silaghi 

e-mail: hsilaghi@uoradea.ro 
http://hsilaghi.webhost.uoradea.ro 

                    
                                              
 
 
Data avizării în Consiliul facultăţii 
28.09.2020 

Semnătură Decan 
        Prof.univ.dr. ing. Mircea Gordan 

             e-mail: mgordan@uoradea.ro 
                                                                                                         http://mgordan.webhost.uoradea.ro 
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