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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Electrotehnică 

Domeniul de studii Inginerie electrică 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Sisteme electrice / Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MODELAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 

Titularul activităţilor de curs conf.dr.ing. Mariana-Rodica Milici 

Titularul activităţilor de laborator conf.dr.ing. Mariana-Rodica Milici 

Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar - Laborator 2 Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar - Laborator 28 Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

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

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

II d)Tutoriat 14 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: 0 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 66 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Teoria circuitelor electrice 

• Teoria câmpului electromagnetic 

• Materiale electrotehnice 

• Convertoare electromecanice I 

• Convertoare electromecanice II 

• Echipamente electrice I 

• Echipamente electrice II 

Competenţe • C3. Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică 

• C3.1. Descrierea teoriei şi a metodelor de analiză a câmpului electromagnetic şi a metodelor de 

analiză a circuitelor electrice 

• 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 

• C3.5. Utilizarea conceptelor fundamentale din electrotehnică în proiectarea de elemente componente 

ale unui sistem electric 
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• C4. Proiectarea sistemelor electrice şi a componentelor acestora 

• C4.1. Selectarea adecvată a metodologiei de proiectare şi a caracteristicilor elementelor componente 

şi ale sistemelor electrice 

• C4.2. Explicarea tehnicilor specifice analizei, modelării şi simulării sistemelor electrice 

• C4.3. Aplicarea metodologiei de proiectare pentru realizarea de proiecte de componente şi sisteme 

electrice reprezentative 

• C4.4. Selectarea şi utilizarea metodelor optime pentru realizarea de proiecte utilizând criterii şi 

metode standard de evaluare 

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

• C5. Conceperea şi coordonarea de experimente şi încercări 

• C5.1. Identificarea solicitărilor limita, a problemelor de compatibilitate electromagnetica şi  a 

metodelor de încercare şi măsurare, în situaţii concrete de activitate 

• C5.2. Explicarea tehnicilor şi descrierea echipamentelor moderne de încercare şi măsurare, utilizând 

cunoştinţe de bază din domeniu 

• C5.3. Aplicarea metodelor moderne de încercare, măsurare şi asigurare a compatibilităţii 

electromagnetice 

• C5.4. Selectarea şi utilizarea metodelor adecvate pentru analiza şi interpretarea datelor obţinute 

• C5.5. Elaborarea procedurilor de încercare, analiză şi prelucrare a datelor 

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

• C6.1. Definirea conceptelor privind diagnoza şi mentenanţa componentelor şi sistemelor electrice 

• C6.2. Interpretarea rezultatelor diagnozei şi asigurarea mentenanţei elementelor componente 

sistemelor electrice 

• C6.3. Aplicarea metodelor de diagnoză şi definirea condiţiilor necesare pentru asigurarea 

mentenanţei 

• C6.4. Stabilirea şi utilizarea metodelor adecvate de evaluare a calităţii componentelor şi sistemelor 

electrice 

• C6.5. Elaborarea de proiecte de mentenanţă a componentelor şi sistemelor electrice 

• 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 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • note de curs în format editat/electronic şi prezentări PowerPoint disponibile pe 

internet, reţea de calculatoare (min.10), licenţă Flux2D, aplicaţii Flux2D, aplicaţii 

pe platformă educaţională, laptop, videoproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator • referate de laborator (tutoriale) în format editat/electronic şi prezentări PowerPoint 

disponibile pe internet, reţea de calculatoare (min.10), licenţă Flux2D, aplicaţii 

Flux2D, aplicaţii pe platformă educaţională, laptop, videoproiector 
 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 
• C2. Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiei 

• C2.1. Descrierea funcţionării şi structurii sistemelor de calcul şi a aplicaţiilor lor în ingineria 

electrică folosind cunoştinţele referitoare la limbajele, mediile şi tehnologiile de programare şi la 

instrumente specifice (algoritmi, scheme, modele, protocoale etc.) 

• C2.2. Explicarea şi interpretarea pachetelor de programe pentru. proiectarea şi optimizarea 

sistemelor electrice reprezentative 

• C2.3. Rezolvarea de probleme uzuale din domeniul ingineriei electrice folosind pachete de 

programe dedicate şi mijloace de proiectare asistată de calculator (CAD) adecvate 

• C2.4. 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 

• C2.5. Transpunerea problemelor din ingineria electrică în programe de calculator 

• C3. Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică 

• C3.1. Descrierea teoriei şi a metodelor de analiză a câmpului electromagnetic şi a metodelor de 

analiză a circuitelor electrice 

• 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 

• C3.5. Utilizarea conceptelor fundamentale din electrotehnică în proiectarea de elemente 
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componente ale unui sistem electric 
 

• Competenţe cognitive (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor disciplinei) 

a. Cunoaştere şi înţelegere: 

▪ utilizarea corectă a termenilor de specialitate 

▪ cunoaşterea şi înţelegerea: 

- modului de alegere a modulului în care va fi efectuată aplicaţia 

- etapelor de modelare a geometriei unui echipament electric 

- modului de atribuire a materialelor 

- modului de alegere optimă a reţelei de discretizare 

- modului de folosire a funcţiilor matematice în cadrul FLUX 

- modului de efectuare a analizelor în FLUX 

b. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, procese, precum şi a conţinuturilor 

teoretice şi practice ale disciplinei): 

- interpretarea rezultatelor unei analize FLUX 
 

• Competenţe tehnice / profesionale (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 

utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) 

• capacitatea de a: 

- realiza geometria unui echipament electric 

- alege materialele potrivite din baza de date sau de a crea materiale şi de a atribui un material 

unei zone 

- realiza o reţea de discretizare potrivită analizei FLUX dorite  

- interpreta rezultatele unei analize 

Competenţe 

transversale 
• Competenţe atitudinal-valorice 

- reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde 

- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 
 

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

Obiectivul general al disciplinei • Disciplina „Modelarea echipamentelor electrice” are ca obiect dobândirea unor 

cunoştinţe şi deprinderi în proiectarea şi realizarea unor simulări ale 

echipamentelor electrice, constituind pregătire teoretică şi practică de specialitate 

a inginerilor absolvenţi ai programului de studiu „Sisteme electrice”. 

Obiective specifice • Disciplina pune la dispoziţia studenţilor cunoştinţe teoretice şi practice 

referitoare la mediul de programare Flux (2D şi 3D), având ca obiectiv însuşirea 

unor cunoştinţe elementare de proiectare a echipamentelor. 

• Urmărind aprofundarea cunoştinţelor asimilate la curs, în cadrul orelor de 

laborator se va forma şi dezvolta deprinderea de realizare a unor aplicaţii Flux 

2D, de rulare şi corectare a erorilor. 

• Obiectivele principale ale disciplinei sunt: 

- însuşirea şi valorificarea unor cunoştinţe elementare, teoretice şi practice, 

privind modelarea folosind metoda elementului finit utilizând programul 

FLUX (2D şi 3D) 

- formarea de capacităţi necesare pentru realizarea etapelor de modelare în 

FLUX (geometrie şi reţea de discretizare, descrierea fizică, conectarea 

circuitelor, cuplarea cinematică, rezolvare şi rezultate post-procesare) 

• Obiectivele specifice sunt orientate spre obţinerea competenţelor specifice 

menţionate anterior. 
 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Introducere 1 resurse procedurale 

curs 

- metode de predare-

învăţare clasice: 

expunere orală, 

conversaţie, 

demostraţie 

intuitivă 

- metode de predare-

învăţare moderne: 

resurse materiale 

curs 

- note de curs în 

format 

editat/electronic şi 

prezentări 

PowerPoint 

disponibile pe 

internet 

- reţea de 

1. Instrumente generale. Geometrie şi Mesh 

1.1. Introducere 

1.2. Flux Supervisor 

1.3. Reprezentarea grafică 

1.4. Proiectarea FLUX şi gestionarea proiectelor FLUX 

1.5. Operaţii generale: gestionarea datelor 

1.6. Meniul Command file, limbajul Python 

1.7. Geometrie: principii 

1.8. Mesh: principii 

1.9. Importarea geometriei şi mesh-ului: principii 

3 
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2. Descrierea fizică. Conectarea circuitelor. Cuplarea 

cinematică 

2.1. Fizică: principii 

2.2. Materiale: principii 

2.3. Conectarea circuitelor: principii 

2.4. Cuplarea cinematică: principii 

2.5. Formule şi funcţii matematice 

2.6. ELECTRIFLUX 

2.7. Gestionarea materialelor şi bazei de date a 

materialelor 

8 dialog, 

demonstraţie cu 

ajutorul mijloacelor 

audio-vizuale, 

simulare 

- procedee didactice: 

descoperire 

inductivă 

- tehnici de instruire: 

tehnica muncii 

intelectuale pentru 

realizarea metodei 

lecturii, tehnica 

folosirii mijloacelor 

audio-vizuale 

pentru realizarea 

metodei 

demostraţiei 

intuitive 

- moduri de 

organizare: frontal, 

pe grupe, 

individual, 

combinat 

calculatoare 

(min.10) 

- licenţă Flux2D 

- aplicaţii Flux2D 

- aplicaţii pe 

platformă 

educaţională 

- laptop 

- videoproiector 

3. Aplicaţii 

3.1. Aplicaţii de magnetism 

3.2. Aplicaţii de electricitate 

3.3. Aplicaţii termice 

3.4. Aplicaţii cuplate (electromagnetic/termic) 

12 

4. Rezolvare şi rezultate post-procesare 4 

Bibliografie 

• *** – FLUX - User Guide 

• note de curs 

Bibliografie minimală 

• note de curs 

 

Aplicaţii (laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Instructaj NTSM, PSI şi Măsuri de prim ajutor 2 resurse procedurale 

laborator 

- metode de predare-

învăţare clasice: 

expunere orală, 

conversaţia, 

demonstraţia 

intuitivă, lectura 

(studiul cu 

tutorialele), 

descoperirea, 

exerciţiul, învăţarea 

în echipă 

- metode de predare-

învăţare moderne: 

observaţia, 

simularea, dialogul, 

demonstraţia cu 

ajutorul mijloacelor 

audio-vizuale,  

- procedee didactice: 

descoperirea 

deductivă 

- tehnici de instruire: 

tehnica efectuării 

lucrărilor de 

laborator pentru 

realizarea metodei 

exerciţiului, tehnica 

folosirii mijloacelor 

audio-vizuale 

resurse materiale 

laborator 

- referate de 

laborator (tutoriale) 

în format 

editat/electronic şi 

prezentări 

PowerPoint 

disponibile pe 

internet 

- reţea de 

calculatoare 

(min.10) 

- licenţă Flux2D 

- aplicaţii Flux2D 

- aplicaţii pe 

platformă 

educaţională 

- laptop, 

videoproiector 

2. Geometrie şi Mesh 4 

3. Materiale 4 

4. Aplicaţie electrostatică 4 

5. Aplicaţie magnetostatică 4 

6. Aplicaţie termică 4 

7. Aplicaţie cuplată (electromagnetic/termic) 6 
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pentru realizarea 

metodei 

demostraţiei 

intuitive 

- moduri de 

organizare: 

grupuri, individual 

Bibliografie 

• tutoriale FLUX 

• tutoriale laborator 

Bibliografie minimală 

• tutoriale laborator 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul cursului şi laboratorului este în concordanţă cu solicitările angajatorilor. 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu fişele disciplinelor similare de la universităţi din ţară. 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu fişele disciplinelor similare de la universităţi din străinătate. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs Standarde minime pentru nota 5: 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii 

- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu 

 

Standarde minime pentru nota 10: 

- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund 

argumentate 

- exemple analizate, comentate; 

- mod personal de abordare și interpretare 

  

Notă evaluare formativă: 

 

• CAS – notă acordată pentru evaluarea 

formativă din conţinutul cursului 
 

probă de evaluare formativă: 

- teste grilă, din materia unui secvenţe finalizate 

(capitol, parte), date la finalul fiecărei 

secvenţe (eventual pe platforma educaţională) 
 

CAS este egală cu media testelor de curs. 

evaluare formativă 22,00% 

Notă evaluare finală: 

 

• Ce – notă acordată pentru examinarea finală 

din conţinutul cursului 
 

examinare finală combinată (test docimologic, 

examinare orală): 

- 2 subiecte teoretice, din conţinutul cursului 
 

Ce este egală cu media ponderată a notelor 

acordate celor 2 subiecte. 

evaluarea finală 28,00% 

Laborator  Standarde minime pentru nota 5: 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii 

- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu 

 

Standarde minime pentru nota 10: 

- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund 

argumentate 
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- exemple analizate, comentate; 

- mod personal de abordare și interpretare 
Notă evaluare formativă: 

 

• LAS – notă acordată pentru evaluarea 

formativă din conţinutul laboratorului 
 

probe de evaluare formativă: 

- aplicaţii FLUX, realizate în cadrul şedinţelor 

de laborator 
 

LAS este egală cu media notelor obţinute pentru 

aplicaţii. 

evaluare formativă 22,00% 

Notă evaluare finală: 

 

• Le – notă acordată pentru examinarea finală 

din conţinutul laboratorului 
 

examinare finală combinată (test docimologic, 

examinare orală, aplicaţie FLUX): 

- 2 aplicaţii FLUX, de complexitate diferită, din 

conţinutul laboratorului 
 

Le se calculează ca medie ponderată a notelor 

acordate celor 2 aplicaţii. 

evaluare finală 28,00% 

 

Standard minim de performanţă 

• (pentru C2) Rezolvarea de aplicaţii relevante pentru procesarea şi reprezentarea datelor specifice ingineriei electrice 

• (pentru C3) Proiectarea de elemente componente ale unui sistem electric de complexitate redusă 

Proiectarea de elemente componente ale unui echipament electric de complexitate redusă 

Proiectarea unui echipament electric de complexitate redusă 

Realizarea unei aplicaţii FLUX pentru modelarea unui echipament electric de complexitate redusă; 

procesarea, analiza şi interpretarea datelor 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

24.09.2020   

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2020  

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


