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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

Facultatea Inginerie Electrică şi Știinţa Calculatoarelor 

Departamentul Electrotehnică 

Domeniul de studii Inginerie Electrică  

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Tehnici Avansate în Maşini şi Acţionări Electrice 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei TEHNICI CAD ÎN INGINERIE ELECTRICĂ 

Titularul activităţilor de curs șef lucrări dr.ing. Elena-Daniela LUPU 

Titularul activităţilor de laborator/proiect șef lucrări dr.ing. Elena-Daniela LUPU 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

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 2 Curs 1 Seminar  Laborator 1 Proiect  

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar  Laborator 14 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 21 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi:   

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 94 

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

Numărul de credite 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  

Competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Laptop, videoproiector, suporturi electronice pentru unitatea de curs,  materiale 

pentru aplicaţii, manuale. 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar •  

Laborator • Laptop, videoproiector , retea de calculatoare,  soft pentru proiectare CAD 

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesional

e 

C3. Folosirea creativa a conceptelor fundamentale din electrotehnică, a metodelor de modelare si 

simulare, pentru realizarea componentelor unor sisteme electrice de acţionare sau de automatizare 

Competenţe 

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

Obiectivul general al disciplinei Formarea de deprinderi pentru proiectarea instalaţiilor electrice din 
construcţii civile şi industriale. Cunoaşterea noilor tehnologii de execuţie a 
instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune, a 
echipamentelor de comandă şi control, în conformitate cu prevederile 
standardelor internaţionale – CEI 364. Formarea de deprinderi pentru 
proiectare cu Autocad ELECTRIC si EPLAN 

Obiective specifice Cunoaşterea utilitatăţii şi limitelor utilizării formalismelor pentru determinarea 

variantelor de proiectare şi reprezentare grafică a instalaţiilor electrice şi a sistemelor 

automate în producţie şi în cercetarea aplicativă. 

Cunoaşterea principalelor proprietăţi ale formalismelor pentru determinarea condiţiilor 

în care pot fi utilizate acestea pentru modelarea şi reprezentarea sistemelor fizice. 

Cunoaşterea constrângerile impuse de diferitele medii de lucru pentru utilizarea corectă 

şi eficientă a formalismelor de analiză şi reprezentare a instalaţiilor electrice şi a sistemelor 

automate. 

Explicarea avantajelor şi dezavantajelor diferitelor moduri de operaţionalizare şi 

înregistrare a datelor cercetării utilizând modelele realizate cu ajutorul formalismelor 

dedicate reprezentării în AutoCAD a instalaţiiloe electrice şi a sistemelor automate. 

Diferenţierea între datele reale şi artefacte apărute ca urmare a modului de implementare 

pe calculator a modelelor virtuale. 
 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Utilizarea tehnologiilor asistate de calculator 

CAD/CAM/CAE in dezvoltarea componentelor si a 

echipamentelor 

1.1. Standarde CAD, CAM, si CAE 

1.2. Exemple practice 

 

2. Sisteme de vizualizare grafică   

2.1. Principiile proiectării si modelarii 2D si 3D in 

sistemele integrate CAD/CAM /CAE  

2.2. Sisteme de coordonate grafice: MCS, WCS, 

SCS, VCS 

2.3. O sinteza a transformărilor geometrice si a 

proiecțiilor 

 

3. Prezentarea comparata a principalelor 

software CAD 

 

4.  AutoCAD Electrical si SolidWorks 

Electrical:   

4.1. Principii−  Standarde si biblioteci de 

componente−  Standarde de reprezentarea a 

schemelor electrice de− comanda   

4.2. Generarea desenelor tehnice si a 

documentațiilor  

4.3. Exemple practice 

 

5. Introducere în mediului de proiectare tip CAE-

EPLAN 

5.1. Prezentarea modulelor de platformă.Semne 

convenționale (simboluri) folosite în schemele 

electrice și semnificația acestora, conform CEI 

617 (aparate electrice de comutație, automate 

programabile, convertizoare electronice, 

simbolistică și funcții). 

5.2. Comenzi uzuale folosite în cadrul pachetului de 

proiectare EPLAN. 

5.3. Utilizarea bibliotecilor de componente FESTO, 

Rittal, Phoenix Contact, Siemens. 

5.4. Exemple practice 

 

2h  

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

  5h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse procedurale: 

expunere orală, 

utilizarea cunoștiintelor 

anterioare, introducerea 

gradată a noilor 

cunostințe, exemple 

demonstrative, discuții 

pe problemă cu 

explicarea necesității și 

modului  în care 

cunoștințele dobândite 

se vor folosi ulterior. 

 

Resurse materiale:  

videoproiectorul iar 

pentru activități de 

predare, explicatii 

suplimentare –soft 

specializat si tabla 

 

Bibliografie 
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[1] Autodesk, Inc, AutoCAD 2019 User’s Guide 

[2] Autodesk, Inc, AutoCAD 2017 User’s Guide 

[3] EPLAN Electric P8 – Beginners guide, Friedhelm LOH Group, 2016 

[4] M.Băduţ, AutoCAD-ul în trei timpi. Ghidul proiectării profesional, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

[5].Suduc A.M., Bîzoi M., Vîrjoghe E.O., ș.a., Proiectarea asistată de calculator a rețelelor electrice, 
Aplicații pentru instalații electrice de joasă tensiune, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2009  
[6]. Patic P.C., Pascale L., Proiectarea asistată de calculator în aplicații industriale, Editura Bibliotheca, 
Târgoviște, 2010 

 

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

Conţinutul laboratorului:  
1. Elemente de proiectare avansata in  

AutoCAD2D/3D Configurații de proiectare  
 

2. Elemente de proiectare avansata in  
SolidWorks 2D/3D- Configurații de proiectare  
 

3. Configuratii de instalaţii electrice de forţă şi 

comandă ale sistemelor de acţionare electrică   

AutoCAD electrical   

 

4. Configuratii de  Instalaţii electrice de distribuţie de 

joasă tensiune (forţă şi iluminat) scheme 

monofilare şi de cablaj  in AutoCAD electrical  

 

5. Configurații de instalații electrice cu generare 
și vizualizarea rapoartelor si a documentației 

de− proiect cu SolidWorks Electrical 

 

6. Realixarea unui proiect simplu, de acționări 

electrice și automatizări cu ajutorul EPLAN 

EPLAN Electric P8. – 2 ore 

 

 

 

2h 

 

 

2h 

 

 

 

2 h 

 

 

 

2h 

 

 

2h 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 
Discuții în grup 

restrâns, clarificare 

conceptuală, 

experimentul condus, 

cunoasterea prin 

descoperire 

Aplicaţiile practice vor 

fi elaborate de fiecare 

student urmărindu-se ca, 

pe lângă tematica 

diferită, fiecare student 

să-şi personalizeze 

mediul de lucru 

AutoCAD. Vor fi 

personalizate: interfaţa 

AutoCAD, fişierele 

AutoCAD, vor fi 

dezvoltate meniurile 

AutoCAD şi se vor 

utiliza fişiere script. 

Bibliografie 

1. Autodesk, Inc, AutoCAD 2019User’s Guide 

2. 1. EPLAN Electric P8 – Beginners guide, Friedhelm LOH Group, 2010 

3. SolidWorks /SolidWorks electrical, user manual  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul cursului şi al laboratorului este în concordanţă cu competenţele cerute de angajatorii din sectorul 

industrial, din domeniul electric, electronic şi energetic 

Conţinutul cursului şi al laboratorului este în concordanţă cu competenţele cerute de angajatorii din sectorul 

industrial, din domeniul electric, electronic şi energetic 

Conţinutul cursului, al laboratorului şi seminarului sunt în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare de la: 

1.   Universitatea Transilvania din Brasov ; Facultatea de Inginerie electrică și știinta calculatoarelor; Programul 

de studii universitare de masterat: Sisteme electrice avansate; Disciplina: CAD pentru sisteme electrice 

http://www2.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=9NUK0HKBCU4%3D&tabid=7214&language=en-US  

2.   Universitatea „Politehnica” din Timişoara; Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică ; Catedra de 

Electroenergetică; Proiectarea asistată de calculator a reţelelor şi sistemelor electroenergetice     

http://www.et.upt.ro/admin/tmpfile/fileR1241095297file49f99c81c4954.pdf 

3.    Tehnici Moderne de Proiectare Asistata de Calculator in Ingineria Electrica 
https://ie.utcluj.ro/files/pi/PI_TMPACIE_2017-18_an_I.pdf 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs  

Examinare  finala  mixta : 

constă in: 

✓ Test teoretic tip 
grila din subiectele 

50% 

http://www2.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=9NUK0HKBCU4%3D&tabid=7214&language=en-US
http://www.et.upt.ro/admin/tmpfile/fileR1241095297file49f99c81c4954.pdf
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prezentate la curs.  

✓ Test practic pe 

calculator privind construcția 

conform standardelor de 

proiectare a unui model de tip 

electromecanic si a unei 

scheme electrice.   

Proiect 

Capacitatea de a utiliza pachetele software 

destinate realizarii constuctiei  unui model de tip 

electromecanic și a unei scheme electrice 

 

evaluare continuă 

-se evaluează activitatea 

ritmică,  rezultatele obţinute 

în realizarea modelelor si 

schemelor electrice  

50% 

Standard minim de performanţă 

    Standard:  

Rezolvarea completă a testului si construcția conform standardelor de proiectare a unui model de tip electromecanic si a 

unei scheme electrice.   

     Nivelul minimal: 

• Rezolvarea corectă a jumătate din întrebările testului si construcția pe jumătate a unui model de tip electromecanic si a 

unei scheme electrice. 

 Nota finala trebuie sa fie minim 5 si notele de la testul scris si respectiv la testul practic sa fie de 

asemenea minim 5. 
 

 

 

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  

 

 
 

 


