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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 MAȘINI ELECTRICE I 

Titularul activităţilor de curs Ş.l.dr.ing. Elena-Daniela LUPU 

Titularul activităţilor de laborator Ş.l.dr.ing. Elena-Daniela LUPU 

Titularul activităţilor de proiect Ş.l.dr.ing. Elena-Daniela LUPU 

Anul de studiu II Semestrul 4 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 7 Curs 3 Seminar - Laborator 2 Proiect 2 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

98 Curs 42 Seminar - Laborator 28 Proiect 28 

 

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 5 

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

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 49 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum Teoria circuitelor electrice, Teoria campului electromagnetic 

Competenţe C3. Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • PC, videoproiector, prezentări PPT 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar •  

Laborator • PC, videoproiector, reţea de calculatoare conectate la internet, instrumente de 

măsură specifice, standuri experimentale etc. 

Proiect • Softuri specializate, îndrumar de proiectare 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesional

e 

C1.  descrierea, exploatarea, întreținerea și depanarea  sistemelor de producere și de conversie a energiei 

electrice echipate cu mașini electrice asincrone și transformatoare electrice 

C2. Proiectarea  sistemelor electrice şi a componentelor acestora 

C3. Analiza și evaluarea  din punct de vedere electromagnetic și termic a performantelor unui motor 
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electric asincron și a unui transformator electric. 

Competenţe 

transversale 
•  

 

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

Obiectivul general al disciplinei Abilitarea studenților în vederea alegerii corecte, a exploatării și întretinerii în 

parametrii nominal a sistemelor echipate cu motoare electrice asincrone și 

transformatoare electrice și pentru însuşirea unor deprinderi practice în legătură cu 

exploatarea şi încercarea maşinilor electrice. 

Obiective specifice Să descrie  stuctura unui transformator electric și a unei mașini electrice asincrone 

 Să explice  principiului de funcţionare al maşinilor electrice de  curent alternativ 

Cunoaşterea elementelor constructive ale maşinilor electrice de curent continuu şi 

alternativ 

 Să evalueze pergormanțele mașinii electrice de curent alternativ la funcționarea in 

sarcină și în regim de mers în gol 

Să descrie caracteristicile de funcționare ale unui transformator electric atunci cand 

acesta funcționeaza in gol/sarcina/ scurtcircuit 

Să proiecteze un motor electric asincron trifazat cu rotor in colivie pornind de la un 

pachet de date nominale 

Să identifice mașinile de curent electric asincrone si transformatoarele electrice din  

sistemele electrice existente in exploatare. 

Sa descrie regimurile anormale de functionare și să explice cauza defectului și  

cum poate fi remediat  

Să respecte  reguliile legate  de tehnica securităţii muncii 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Transformatorul electric 

1.1 Scurt istoric. Realizări recente şi de perspectivă în 

construcţia şi proiectarea transformatoarelor (0,5 oră) 

1.2 Principiul de funcţionare, clasificarea, domeniile de 

utilizare, elemente constructive de bază, simbolizare (1,5 oră) 

1.3 Transformatorul monofazat fără pierderi în fier (2 ore)            

1.3.1. Ecuaţiile generale,  schema echivalentă, diagrama  

de fazori 

1.3.2.Transformatorul monofazat raportat, ecuaţiile 

generale, schema echivalentă, diagrama de fazo ri               

1.4 Transformatorul monofazat cu pierderi în fier (2 ore)  

1.4.1. Pierderile în miezul transformatorului electric; 

schema echivalentă, diagrama de fazori la 

transformatorul cu pierderi în fier 

1.4.2. Regimurile staţionare de funcţionare ale 

transformatorului monofazat (functionarea în gol, 

funcţionarea în sarcină, funcţionarea în 

scurtcircuit).  

1.4.3. Bilanţul puterilor şi diagrama energetică a 

transformatorului monofazat 

1.5. Performanţele transformatorului electric (1 oră)  

1.5.1 Variaţia tensiunii la bornele secundare 

1.5.2 Caracteristica externă  

1.5.3 Caracteristica randamentului 

1.6 Principiul de funcţionare, particularităţi constructive şi 

funcţionale ale transformatorului trifazat (3 ore)  

1.6.1 Scheme şi grupe de conexiuni, indice orar, 

diagrame fazoriale; raport de transformare de 

fază; raport de transformare de linie. 

1.6.2 Regimul deformant produs la magnetizarea 

sistemului magnetic al transformatoarelor 

electrice, influenţa schemelor de conexiuni asupra 

regimului deformant la transformatoarele trifazate 

1.6.3 Funcţionarea transformatoarelor trifazate 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Prelegerea  

Conversaţia 

Demonstraţia 
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încărcate nesimetric  

1.6.4 Funcţionarea în paralel a transformatoarelor de 

putere 

1.7. Fenomene tranzitorii în transformatoare (2ore)  

1.7.1  Supratensiuni în transformatoarele electrice 

1.7.2  Curentul de conectare la reţea la funcţionarea în 

gol a transformatorului 

1.7.3  Scurtcircuit brusc la bornele secundarului 

transformatorului 

1.8 Răcirea transformatoarelor (1 oră)  

1.9. Transformatoare speciale (2 ore)    

                  1.9.1 Autotransformatorul 

1.9.2 Transformatorul cu trei înfăşurări 

1.9.3 Transformatorul cu izolaţie specială (ulei sintetic pe 

bază de clor, ulei sintetic pe bază de fluor, ulei siliconic, 

hexafluorură de sulf) 

1.10   Defecte și regimuri anormale de funcționare ale 

transformatorului  (3 ore) 

2. Maşina asincronă              

2.1 Scurt istoric. Realizări recente şi direcţii de perspectivă în 

construcţia şi proiectarea maşinilor asincrone (0,5 oră)          

2.2 Principiul de funcţionare, elemente constructive de bază, 

regimuri de funcţionare, domenii de utilizare, simbolizare (1,5 ore) 

2.3 Ecuaţii de funcţionare, scheme echivalente, diagrame 

fazoriale (2 ore) 

2.4 Cuplu electromagnetic, caracteristica M=f(s)  (2 ore)            

2.5 Pierderi, diagrama energetică, ecuaţia de echilibru a 

cuplurilor, caracteristicile de funcţionare (1oră)              

2.6 Diagrama cercului (consideraţii teoretice, construcţia 

practică a diagramei cercului) (1 oră)               

2.7 Aspecte generale privind pornirea şi reglarea vitezei 

motoarelor asincrone (1 oră)  

2.8 Motorul asincron cu bare înalte şi motorul asincron cu 

colivie dublu (2 ore)  

2.9 Generatorul asincron (3 ore)    

2.9.1. Funcţionarea în gol şi în sarcină 

2.9.2.Funcţionarea generatorului asincron cu 

condensatoare şi  conductanţe în paralel 

2.9.3. Scheme  de montaj a maşinii asincrone în regim 

de  generator 

2.9.4. Particularităţile diagramei cercului în regim de 

generator  asincron 

2.9.5. Domenii de utilizare a maşinii asincrone în 

regim de generator 

2.10.  Regimul nesimetric la maşina asincronă (1 oră)  

  2.10.1. Ecuaţiile tensiunilor în regim nesimetric 

  2.10.2. Maşina asincronă cu înfăşurarea primară 

conectată în V 

2.11. Maşina asincronă monofazată; ecuaţii, scheme 

echivalente, cuplul electromagnetic, diagrama cercului, pornirea 

motorului asincron monofazat (2 ore)  

2.12. Regimuri particulare de funcţionare ale maşinii 

asincrone (3 ore)  

2.12.1. Regimul de dublă alimentare 

2.12.2. Regimul de modificator de frecvenţă 

2.12.3. Regimul de motor asincron-sincronizat 

2.12.4. Regimul de regulator de inducţie, regulator de 

fază, bobina reglabilă 

2.12.5. Regimul de convertor de fază 

2.12.6. Maşina liniară de inducţie 

2.12.7. Motorul asincron cu rotor dublu 

2.12.8. Regimul de funcţionare cu tensiune şi frecvenţă 

diferite de cele nominale 

24  
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2.13. Ecuaţiile maşinii asincrone în sistemul de coordonate 

d.q. (1 oră) 

2.14  Defecte și regimuri anormale de funcționare ale motoarelor 

electrice (3 ore)  

Bibliografie    

1. SIMION Al. Mașina asincronă. Iași: Editura PIM, Vol. III, 2012. 

2. GALAN N. Mașini electrice. Editura Academiei Romane 992p ; ISBN: 978-973-27-2077-

6; 2011 

3. BOLDEA,  I; Transformatoare si masini electrice. Editie revazuta si adaugita   Editura: 

 Politehnica, Timisoara; Nr. pagini: 548; ISBN: 978-973-625-943-2; 2009 

4. Ioan-Adrian Viorel, Radu Ciorbă - Masini electrice in sisteme de actionare – Editura UT Press, 

Cluj-Napoca, 2002. 
5. OLARIU Elena-Daniela, BACIU Iulian, CERNOMAZU Dorel (2013), Transformatoare pentru reglarea continuă 

a tensiunii, MATRIX ROM, Bucuresti, ISBN: 978-606-25-0012-2, 303 pag  

6. COJAN, M., SIMION, A., LIVADARU, L., ș.a., Masini electrice : aplicatii practice, Iasi : Shakti, 1998 

7.  Popa C.  Statii electrice de inalta tensiune  MATRIX ROM, Bucuresti, ISBN: 978-606-25-0234-8, 2015 

8. OLARIU Elena-Daniela, UNGUREANU Constantin, Ilie Magdalena, CERNOMAZU Dorel (2013), Memorator 

pentru proiectarea transformatoarelor de putere, ISBN: 978-973-0-15481-8, 362 pag 

9. BICHIR, N.I., Masini electrice, Bucuresti, ICPE, 1995 

10. SCĂRLĂTESCU, T., Mașini electrice rotative – vol. I. Condiţii generale. Mărimi caracteristice. Colecţia de 

standarde. Editura Tehnică, București, 1997. 

11. SCĂRLĂTESCU, T., Mașini electrice rotative – vol. II. Motoare cu destinaţie specială. Componente. Colecţia de 

standarde. Editura Tehnică, București, 1997. 

12. SCĂRLĂTESCU, T., Mașini electrice rotative – vol. III. Metode de încercare, verificare, determinare. Colecţia de 

standarde. Editura Tehnică, București, 1997. 

13. CIOC, I., VLAD, I., CALOTă, G. - Transformatorul electric - construcţie, teorie,  proiectare, fabricare, exploatare - 

Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1989  

14. BERGMAN, I. ș.a. - Transformatorul electric-îndrumar de proiectare - I.P. Iași, Facultatea de Electrotehnică, 1974                              

15.JEZIERSKI, E., et.al. Transformatoare electrice. Construcţie și proiectare. București: Editura Tehnică, 1966.         

Bibliografie minimală 

1. SIMION Al. Mașina asincronă. Iași: Editura PIM, Vol. III, 2012. 

2. BOLDEA,  I; Transformatoare si masini electrice. Editie revazuta si adaugita  Editura: 

 Politehnica, Timisoara; Nr. pagini: 548; ISBN: 978-973-625-943-2; 2009 
 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Şedinţă introductivă: NPM şi PSI 2   

• Studiul elementelor constructive ale transformatorului 

electric 

2  

• Determinarea variaţiei tensiunii secundare şi a 

randamentului transformatoarelor              

2  

• Conexiunile înfășurărilor transformatoarelor trifazate. 

Determinarea  raportului  de  transformare  şi  a  grupelor 

de conexiuni. 

2  

 

 

 

 

 

lucrări practice, 

experimentul 

 

 

• Studiul cuplării și funcţionării în paralel a 

transformatoarelor electrice 

2  

• Regimul deformant produs la magnetizarea 

transformatoarelor 

2  

• Studiul elementelor constructive ale maşinilor asincrone 2  

• Studiul motorul asincron trifazat 2  

• Metode de reglare a turației motoarelor asincrone 

trifazate 

2  

• Studiul motorul asincron monofazat 2  

• Studiul funcționării unui motor asincron trifazat în regim 

monofazat 

2  

• Studiul generatorul asincron 2  

• Studiul motorul asincron sincronizat 2  

• Şedinţă recapitulativă 2  

Bibliografie 

1. COJAN, M., SIMION, A., LIVADARU, L., ș.a., Masini electrice : aplicatii practice, Iasi : Shakti, 1998 

2. POPOVICI, A., BERGMAN I., TEODORU, E., SIMION, AL., PRISĂCARU, A.  Mașini electrice-îndrumar de 

https://www.matrixrom.ro/categorii/carti/?filter_autor=cezar-popa
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laborator - I.P. Iași, Facultateea de Electrotehnică, 1974  

3.  DORDEA, T.  Mașini electrice - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977 

4.  SIMION Al. Mașina asincronă. Iași: Editura PIM, Vol. III, 2012. 

Bibliografie minimală 

1.COJAN, M., SIMION, A., LIVADARU, L., ș.a., Masini electrice : aplicatii practice, Iasi : Shakti, 1998 

2.OLARIU Elena-Daniela.  Mașini electrice- fișe de laborator –

http://eed.usv.ro/~elenao/my%20teaching%20page.html  

 3. POPOVICI, A., BERGMAN I., TEODORU, E., SIMION, AL., PRISĂCARU, A.  Mașini electrice-îndrumar de 

laborator -  

 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Prezentarea datelor de proiect: Motor electric trifazat 

asincron  cu rotor în colivie 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

învăţarea bazată pe 

proiect 

 

 

Determinarea mărimilor de calcul ale motorului asincron 

trifazat 

2 

Calculul dimensiunilor principale 2 

Determinarea lăţimii întrefierului 2 

Solicitările electromagnetice ale maşinii asincrone. 2 

Înfăşurarea şi crestăturile statorului. 2 

Înfăşurarea şi crestăturile rotorului. 2 

Calculul circuitului magnetic şi curentului  de  magnetizare.  2 

Parametrii înfăşurărilor maşinii asincrone. 2 

Calculul caracteristicilor maşinii asincrone cu parametri 

constanţi 

2 

Calculul caracteristicilor maşinii asincrone cu parametri 

variabili. 

2 

Verificarea calcului de proiect.  2 

Execuţia desenelor explicative conform normelor din desen 

tehnic 

2 

Predarea proiectului şi evaluarea 2 

Bibliografie 

1.CIOC, I., VLAD, I., CALOTă, G. – Motorul asincron Vol II Indrumar de proiectare - Editura Scrisul Românesc, 

Craiova, 1989 

2.  DORDEA, T.  Mașini electrice - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977 

3.  SIMION Al. Mașina asincronă. Iași: Editura PIM, Vol. III, 2012. 

Bibliografie minimală 

1.CIOC, I., VLAD, I., CALOTă, G. – Motorul asincron Vol II Indrumar de proiectare - Editura Scrisul Românesc, 

Craiova,  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului și laboratorului este în concordanţă cu solicitările angajatorilor în ceea ce privește 

cunoașterea funcționării, exploatării și alegerii mașinilor electrice de asincrone si transformatoarelor electrice. 
Conţinutul cursului, al laboratorului şi proiectului sunt în concordanţă și cu conţinutul disciplinelor similare de 

la: 

o Universitatea Politehnica din Bucureşti Facultatea de Inginerie Electricǎ, Domeniul Inginerie 

electrică – Programul de studii Sisteme electrice SE  http://www.electro.pub.ro/wp-

content/uploads/2012/06/Ghid_2018_ver1_3_licenta1.pdf  

o Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Facultatea de Inginerie Electrica, Programe de studiu: 

Electrotehnica, Electromecanică, Disciplina: Mașini electrice I; 

o  Universitatea ”Politehnica” Timișoara, Facultatea de Inginerie electrică și Informatica industrială, 

Domeniul de studii: Inginerie Electrica. Programul de studii: Electromecanică.  Fişa disciplinei. 

„Convertoare electromagnetice 1” 

http://www.fih.upt.ro/v3/plane/em/an2/sem2/6.%20Convertoare%20electromagnetice%201.pdf  

o Universitatea Politehnica din București, Program de studiu: Managementul energiei,  Facultatea de 

Energetica , Disciplina: Maşini şi acţionări electrice 

o Philadelphia University , Faculty of Engineering , Department of Electrical, Electrical Machines (1) 

http://www.philadelphia.edu.jo/engineering/Electrical/syllabus/610381s.pdf  

 

 

http://www.electro.pub.ro/wp-content/uploads/2012/06/Ghid_2018_ver1_3_licenta1.pdf
http://www.electro.pub.ro/wp-content/uploads/2012/06/Ghid_2018_ver1_3_licenta1.pdf
http://www.fih.upt.ro/v3/plane/em/an2/sem2/6.%20Convertoare%20electromagnetice%201.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/engineering/Electrical/syllabus/610381s.pdf
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10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate in 

constructia și functionarea unui transformator 

electric și a unei mașini electrice asincrone 

Capacitatea de a realiza analize reflexive 

și critic constructive  asupra fenomenelor  și 

proceselor care au loc în structura internă a 

mașinilor electrice 

evaluare continuă:   2 teste  

scrise anuntate pe parcursul 

semestrului 

15% 

evaluare sumativă: examen 

programat in sesiune, probă 

finală scrisă şi orală, constă 

în tratarea şi susţinerea 

obligatorie a celor două 

subiecte de pe biletul de 

examen 

35% 

Laborator 

 

Capacitatea de a recunoaste diferite tipuri 

de transformatoare electrice și masini electrice 

asincrone 

Cunoaşterea parametrilor diferitelor tipuri 

de masini electrice studiate 

Capacitatea de utilizare adecvată a  

tehnicilor de investigare şi cunoaşterea 

procedurilor de determinare a caracteristicilor de 

functionare a mașinilor electrice 

Capacitateade analiză, sinteză şi 

comparaţie pentru a avea ulterior posibilitatea 

identificarii, alegerii si utilizarii celor mai 

potrivite masini electrice funcție de specificul 

aplicatiilor reale. 

evaluare continuă: realizare 

referate de laborator, mod 

finalizare teme practice la 

laborator 

10% 

evaluare sumativă : colocviu 

final de laborator format 

dintr-o proba teoretică și una 

practica.Componenta 

teoretică constă în răspunsul 

dat de fiecare student la un 

set distinct de întrebări; 

componenta practică constă 

în determinarea unor 

parametrii fundamentali ale 

materialelor studiate. în 

timpul semestrului. 

15% 

Proiect 

Capacitatea de a folosi informatiile date e pentru 

a proiecta corect un motor electric asincton 

trifazat 

evaluare continuă – 

verificarea  modului și 

corectitudinii realizarii 

calcului de proiectare pentru 

fiecarei etapa de proiect   

10% 

Capacitatea de a prezenta, desciere  și oferi 

explicatii cu privire la corectitudinea soluţiilor 

adoptate în realizarea proiectului motor electric 

asincton trifazat 

Calitatea proiectului realizat  și corectitudinea 

documentaţiei proiectului 

evaluare sumativă: 

prezentarea şi/sau susţinerea 

proiectului 

15% 

Standard minim de performanţă 

Proiectarea unui sistem electric de complexitate  redusă  

Realizarea  unor încercări  pentru o masina electrica; analiza, măsurarea şi interpretarea datelor. 

Standarde minime pentru nota 5: 

- Cunoasterea principiilor de constructive si functionare ale masinilor electrice la nivel fenomenologic. 

-  Prezenta la toate laboratoarele si realizarea referatelor de laborator pe baza  masuratorilor efectuate pe masina 

electrica studiată. 

- Alegerea metodei adecvate de dimensionare şi verificare, precum şi aplicarea etapelor de calcul pentru 

proiectarea unui transformator electric trifazat 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

25.09.2020   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2020  

 

  Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020  

 

 


