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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 
 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor 

Departamentul Departamenrul de Electrotehnica 

Domeniul de studii Inginerie energetica 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Sisteme electrice / Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei METODE SI PROCEDEE TEHNOLOGICE 

Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ing. Elena-Crenguța BOBRIC 

Titularul activităţilor de laborator Dr.ing. Eugen HOPULELE 

Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

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

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 0 Laborator 1 Proiect 0 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 0 Laborator 14 Proiect 0 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 

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

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: 0 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 55 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • calculator portabil, videoproiector,  note de curs în format editat, prezentări 

PowerPoint 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar •  

Laborator • îndrumar de laborator, referate de laborator în format editat şi în format electronic, 

montaje experimentale, desktop 

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• C1. Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului 

aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice 

• C5. Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi 

exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice 

Competenţe 

transversale 
•  



Fişa disciplinei 

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

Obiectivul general al disciplinei • Evidenţierea principalelor categorii de materiale utilizate în energetică, 

proprietăţile acestora, a legăturii între structură şi proprietăţi, precum şi 

familiarizarea studenţilor cu noţiuni teoretice şi practice de tehnologie pentru a 

putea căuta, compara şi alege cele mai bune soluţii care trebuie aplicate pentru 

proiectarea, montajul, reparaţia şi întreţinerea instalaţiilor electrotehnice și 

energetice. În cadrul orelor de laborator  studenţii vor fi familiarizaţi cu unele 

operaţii şi utilaje principale care se folosesc la prelucrarea materialelor în 

industria energetică şi executarea unor lucrări de montaj specifice reţelelor 

electrice. 

Obiective specifice • Studiul operaţiilor şi proceselor tehnologice prin care materiile prime sunt 

transformate în produse 

• Prezentarea principalelor materiale utilizate în domeniul electric. 

• Prezentarea principalelor tehnologii de prelucrare a materielelor. 

• Prezentarea unor tehnologii specifice domeniului electric şi energetic. 

• Aprecierea calităţii, avantajelor şi dezavantajelor unor metode şi procedee din 

domeniul ingineriei electrice și energetice 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• 1. Introducere în tehnologie în domeniul electric/energetic                                        2 expunerea, prelegerea 

 

 

• 2. Procese tehnologice. Caracteristici tehnice şi economice                                      

    2.1. Criterii de clasificare a proceselor tehnologice. 

    2.2. Indicatori tehnico-economici folosiţi pentru 

aprecierea proceselor tehnologice 

             2.2.1. Indicatori de consum 

             2.2.2. Indicatori de utilizare 

             2.2.3. Indicatori de calitate 

             2.2.4. Standardizarea 

 

2 

4 

expunerea, prelegerea 

 

 

• 3. Produse şi  mărci de materiale utilizate frecvent în 

industria electrotehnică.       

    3.1. Materiale metalice. Proprietăţi, clasificare.  

    3.2. Legătura între structură, proprietăţi şi compoziţie 

chimică a metalelor. 

    3.3. Materiale metalice feroase. 

        3.3.1. Oţeluri: clasificare, simbolizare,  standardizare                                       

        3.3.2.  Fonte, clasificare, simbolizare, standardizare 

       3.3.3.  Tratamente termice aplicate oţelurilor şi fontelor. 

3.4. Caracteristicile şi domeniile de utilizare ale 

principalelor metale şi aliaje neferoase utilizate în 

electrotehnică. 

 3.4.1. Cuprul şi aliajele sale. Mărci şi produse. 

 3.4.2. Aluminiul şi aliajele sale. Mărci şi produse. 

 3.4.3. Conductoare electrice din cupru şi aluminiu. 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

2 

expunerea, prelegerea 

 

 

•  4. Prelucrările materialelor metalice                                                                                   

     4.1. Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică  

     4.2. Îmbinarea metalelor  

  4.3. Prelucrarea prin aşchiere                                                                  

 

2 

1 

2 

expunerea, prelegerea 

 

 

• 5. Tehnologii de prelucrare a materialelor nemetalice 

utilizate în electroenergetică.                                               

    5.1. Mase plastice. 

    5.2. Cauciuc. 

    5.3. Porţelan, steatit, sticla. 

3 expunerea, prelegerea 

 

 

• 6. Fluajul şi importanţa sa în instalaţiile electrotehnice                                              

    6.1. Influenţa fenomenului de fluaj asupra 

conductoarelor LEA. 

2 expunerea, prelegerea 

 

 

• 7. Tehnologii specifice în industria electrotehnică şi 

energetică  

    7.1. Tehnologii de îmbinare a conductoarelor LEA. 

7.2. Tehnologii de  îmbinare a cablurilor. 

4 expunerea, prelegerea 
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Bibliografie 

1. Şorea, N., Tehnologie de ramură – note de curs, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 1998 

2. Maties,V., Mindru, D.,Balan, R., Tehnologie si educatie mecatronica, Cluj-Napoca, Ed. Todesco, 2001 

3. Andrei, E., Tehnologia materialelor, I.P.Iaşi, 1976 

4. Cheşa, I., ş.a., Mărci şi produse din oţel, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989   

5. Nanu, A., Tehnologia materialelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983   

6. Bancescu, N., Dulucheanu, C., Materiale si tehnologii : Vol. 1,  Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004 

7. Amza, Gh., Dumitru, G.M., Rindasu, V.O., Tehnologia Materialelor, Editura Tehnica, 1997  

8. Nemes, T., Tehnologia materialelor, Editura Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2004 

9. Popa, E., Heput, T., Ardelean, M., Procese industriale, Editura Politehnica, Timișoara, 2012 

10.Zaharia, L., Bazele teoretice ale deformării plastice, Ediţia a II-a. Editura Tehnopress, 2011 

11. Nedelcu, D., Carcea, I., Neagu, G., Zagan, R., Tabacaru, L., Predescu, C., Tehnologii de obţinere a materialelor 

compozite, editura Politehnium, 2009. 

Bibliografie minimală 

1. Şorea, N., Tehnologie de ramură – note de curs, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 1998 

2. Bancescu, N., Dulucheanu, C., Materiale si tehnologii : Vol. 1,  Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004 

3. Amza, Gh., Dumitru, G.M., Rindasu, V.O., Tehnologia Materialelor, Editura Tehnica, 1997  

4. Nemes, T., Tehnologia materialelor, Editura Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2004 

5. Zaharia, L., Bazele teoretice ale deformării plastice, Ediţia a II-a. Editura Tehnopress, 2011 

 

Aplicaţii (Laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Norme de protecţia muncii şi PSI specifice laboratorului                               2 lucrari practice, 

metode experimentale 

 

2. Materiale utilizate în electrotehnică/energetică.               2  

3. Alegerea materialului optim pentru confecţionarea unei 

piese  

2  

4. Standardele de stat şi indicatorul standardelor de stat                                        2  

5. Îmbinarea prin lipire a conductoarelor de aluminiu                                          2  

6. Tehnologii de manşonare                                                                                   2  

7. Realizarea legăturilor de prindere a conductoarelor pe 

izolatoare la JT 

2  

Bibliografie minimală 

1. Şorea, N., Tehnologie de ramură – note de curs, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 1998 

2. Bobric, EC, Hopulele, E., Tehnologia materialelor, fascicole de laborator, format electronic, Suceava 

2. Bancescu, N., Dulucheanu, C., Materiale si tehnologii : Vol. 1,  Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004 

3. Amza, Gh., Dumitru, G.M., Rindasu, V.O., Tehnologia Materialelor, Editura Tehnica, 1997  

4. Nemes, T., Tehnologia materialelor, Editura Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2004 

5. * * *, Indicatorul Standardelor de Stat, Editura Tehnică, 1995 

6. * * *, Catalogul Standardelor române, Editura ASRO, 2014 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei pregătește înțelegerea şi interpretarea fenomenelor prezentate la disciplinele din domeniu 

şi de specialitate, utilizând cunoştinţele fundamentale  de tehnologie. 

Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se studiază la disciplina/specializarea: 

- Tehnologie mecanica / UPB 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

Curs 

Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 

asimilate în activităţi intelectuale complexe 
Gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate şi capacitatea decomunicare 

evaluare continuă  

 

evaluare sumativă – examinare scrisă 

15% 

   

50% 

Seminar    

Laborator  

Capacitatea de aplicare în practică, în 

contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate; 

Capacitatea de analiză, de interpretare 

personală, originalitatea, creativitatea; 

 

evaluare continuă: modul de transpunere a 

cunoștințelor acumulare, prin referate de 

laborator 

evaluare sumativă: modul de susținere a unei 

teme de laborator 

15% 

 

 

20% 
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Proiect  -    

Standard minim de performanţă 

Standarde minime pentru nota 5: 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii, cunoaşterea problemelor de bază din domeniu 

- cunoașterea principalelor materiale și tehnologii specifice domeniului 

Standarde minime pentru nota 10: 

- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate privind principalele noțiuni referitoare la definirea și clasificarea 

proceselor tehnologice, precum și a indicatorilor tehnico-economice folosiți pentru aprecierea acestora 

- exemple analizate și commentate privind caracteristicile și domeniile de utilizare ale principalelor metale și aliaje, 

feroase și neferoase utilizate în electrotehnică 

- mod personal de abordare şi interpretare a principalelor tehnologii specifice 

- abilități privind înțelegerea fenomenelor ce stau la baza disciplinelor din domeniu şi de specialitate, utilizând 

cunoştinţele fundamentale  de tehnologie 

- parcurgerea bibliografiei 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

25.09.2020   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


