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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Electrotehnică 

Domeniul de studii Inginerie energetică 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice / Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MĂSURAREA ŞI CONTORIZAREA MĂRIMILOR DIN INSTALAŢII ŞI 

PROCESE ENERGETICE 

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

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

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

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 0 Laborator 1 Proiect 0 

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

planul de învăţământ 

28 Curs 14 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 28 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 39 

II.c) Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

II.d) Tutoriat 7 

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi: 0 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 97 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 136 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Monitorizare şi transmisii de date pentru conducerea proceselor energetice 

Competenţe • C2. Înţelegerea şi aprofundarea dezvoltărilor avansate, abordarea şi soluţionarea de probleme 

profesionale noi, în domeniul ingineriei energetice 

• C4. Dezvoltarea, proiectarea şi exploatarea de sisteme moderne pentru conducerea proceselor 

energetice 

• C5. Proiectarea, monitorizarea, diagnoza şi asigurarea siguranţei în funcţionare a sistemelor energetice 

• C6. Aplicarea unor fundamente de legislaţie, economie, management al proiectelor şi asigurarea 

calităţii în contexte economice şi manageriale 

 

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, aplicaţii în diverse programe de simulare, aplicaţii pe 

platformă educaţională, laptop, videoproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator • referate de laborator în format editat/electronic şi prezentări PowerPoint disponibile 

pe internet, reţea de calculatoare, aplicaţii în diverse programe de simulare, aplicaţii 

pe platformă educaţională, laptop, videoproiector 

 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

2/6 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 
• C1. Aplicarea creativă a cunoştinţelor şi metodelor specifice domeniului ingineriei energetice 

• C2. Înţelegerea şi aprofundarea dezvoltărilor avansate, abordarea şi soluţionarea de probleme 

profesionale noi, în domeniul ingineriei energetice 

• C3. Utilizarea creativă a metodelor de modelare, simulare şi conducere asistată de calculator a 

proceselor energetice 
 

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

a. Cunoaştere şi înţelegere: 

▪ definirea principalilor parametri din sistemele energetice 

▪ utilizarea corectă a termenilor de specialitate 

▪ înţelegerea noţiunilor de: 

▪ cunoaşterea şi înţelegerea: 

- principiilor de funcţionare şi erorilor specifice ale: 

- condiţionoarelor de tensiune şi curent 

- contoarelor pentru energie electrică 

- sistemelor de măsurare, analiză şi management a energiei electrice 

- contoarelor pentru energie termică 

- sistemelor de contorizare individuală pentru consumatori mici şi foarte mici de energie 

termică, repartitoarelor 

- contoarelor pentru apă potabilă şi menajeră 

- contoarelor pentru combustibil gazos 

- sistemelor numerice integrate pentru contorizări mixte a consumatorilor 

- sistemelor de citirea de la distanţă a contoarelor 

▪ identificarea pe o schemă a unui sistem de măsurare a parametrilor energetici a componentelor 

acestuia 

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

teoretice şi practice ale disciplinei): 

- explicarea erorilor ce apar în sistemele de măsură prezentate 

- analiza unor scheme simple ale unor sisteme de măsură a mărimilor din instalaţii şi procese 

energetice 
 

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

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

▪ capacitatea de a: 

- recunoaşte simbolurile din schemele sistemelor de măsură a mărimilor din instalaţii şi procese 

energetice 

- estima valorile mărimilor caracteristice ale unor parametri energetici pentru o anumită schemă 

- alege aparatele/sistemele de măsură corespunzătoare 

- concepe, efectua şi verifica sau lucra cu aplicaţii experimentale 

- ridica, prelucra şi interpreta datele experimentale 

• Competenţe atitudinal-valorice 

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

- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 

Competenţe 

transversale 

 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Disciplina „Măsurarea şi contorizarea mărimilor din instalaţii şi procese 

energetice” are ca obiect studiul principiilor şi metodelor de măsurare a 

mărimilor din instalaţii şi procese energetice, constituind pregătirea teoretică şi 

practică de bază a masteranzilor absolvenţi ai specializării „Sisteme moderne 

pentru conducerea proceselor energetice”. 

Obiective specifice • Disciplina „Măsurarea şi contorizarea mărimilor din instalaţii şi procese 

energetice” pune la dispoziţia studenţilor noţiuni elementare privind: 

- condiţionoarele de tensiune şi curent 

- măsurarea puterilor şi energiilor în regimuri deformante şi nesimetrice (tipurile 

de contoare pentru energie electrică şi principii lor de funcţionare; erorile 

specifice ale contoarelor pentru energie electrică; sistemele de măsurare, 

analiză şi management a energiei electrice; condiţiile de validare şi verificare a 

echipamentelor de măsurare utilizate pentru decontarea energiei electrice) 

- contoarele pentru energie termică: principii de funcţionare şi erori specifice 
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- sistemele de contorizare individuală pentru consumatori mici şi foarte mici de 

energie termică, repartitoarele 

- contoarele pentru apă potabilă şi menajeră 

- contoarele pentru combustibil gazos 

- sistemele numerice integrate pentru contorizări mixte a consumatorilor 

- citirea de la distanţă a contoarelor 

• Urmărind aprofundarea cunoştinţelor asimilate la curs, şedinţele de laborator au 

scopul formării deprinderilor de lucru cu diverse sisteme reale/virtuale de 

măsurare a unor parametri din instalaţiile şi procesele energetice. 

• Obiectivele principale ale disciplinei sunt: 

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

privind parametrii din instalaţiile şi procesele energetice şi metodele şi 

sistemele de măsurare a acestora 

- formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea modului de funcţionare a 

sistemelor de măsură a parametrilor din sistemele energetice, estimarea 

valorilor caracteristice ale diferiţilor parametri energetici, alegerea 

aparatelor/sistemelor de măsură adecvate, conceperea unor sisteme 

reale/virtuale de măsură a parametrilor energetici, ridicarea, prelucrarea şi 

interpretarea datelor experimentale. 

• Obiectivele specifice sunt orientate spre obţinerea competenţelor specifice 

menţionate anterior. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Condiţionoare de tensiune şi curent 

1.1. Divizoare rezistive de tensiune 

1.2. Transformatoare de măsură de tensiune 

1.3. Şuntul ca traductor de curent 

1.4. Transformatoare de măsură de curent 

1.5. Traductoare de tensiune şi curent cu senzor Hall 

2 resurse procedurale 

curs 

- metode de predare-

învăţare clasice: 

expunere orală, 

conversaţie, 

demostraţie 

intuitivă 

- metode de predare-

învăţare moderne: 

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 

resurse materiale 

curs 

- note de curs în 

format 

editat/electronic şi 

prezentări 

PowerPoint 

disponibile pe 

internet 

- reţea de 

calculatoare 

- aplicaţii în diverse 

programe de 

simulare 

- aplicaţii pe 

platformă 

educaţională 

- laptop 

- videoproiector 

2. Măsurarea puterilor şi energiilor în regimuri deformante 

şi nesimetrice 

2.1. Măsurarea puterilor şi energiilor în regimuri 

deformante 

2.2. Măsurarea puterilor şi energiilor în regimuri 

nesimetrice 

2 

3. Tipuri de contoare pentru energie electrică – principii 

de funcţionare 

3.1. Contoare electromecanice de curent alternativ 

3.2. Contoare pentru tarife speciale 

3.3. Contoare electronice 

3.4. Contoare numerice 

2 

4. Erorile specifice ale contoarelor pentru energie electrică 

4.1. Factorii care influenţează funcţionarea contorului 

de inducţie. Dispozitive de reglaj şi compensare 

4.2. Curbe de erori ale contorului monofazat de 

inducţie 

4.3. Erorile contoarelor trifazate 

4.4. Erorile de conexiune ale contoarelor 

4.5. Utilizarea diagramelor vectoriale în determinarea 

erorilor de măsură a energiei electrice în reţelele 

trifazate 

4.6. Funcţionarea contorului în regim deformant 

2  

5. Sisteme de măsurare, analiză şi management a energiei 

electrice 

5.1. Sisteme de monitorizare a energiei electrice pentru 

companiile producătoare şi companiile de 

distribuţie 

5.2. Sisteme de monitorizare a consumatorilor de 

energie electrică 

1  
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6. Condiţii de validare şi verificare a echipamentelor de 

măsurare utilizate pentru decontarea energiei electrice 

6.1. Relaţiile furnizor-consumator prin prisma calităţii 

energiei electrice 

6.2. Evidenţele de calcul şi de control ale energiei 

electrice 

6.3. Influenţa structurii organizatorice asupra concepţiei 

de măsurare a energiei electrice 

6.4. Caracteristici metrologice şi funcţionale ale 

echipamentelor de măsurare a energiei electrice 

0,5   

7. Contoare pentru energie termică 

7.1. Parametri ai contoarelor de energie termică 

7.2. Principiul de funcţionare al contoarelor electronice 

de energie termică 

7.3. Principiul de funcţionare al contoarelor numerice 

de energie termică 

1   

8. Erori specifice contoarelor de energie termică 

8.1. Curbe de erori pentru contoare de energie termică 

8.2. Factori ce influenţează funcţionarea contoarelor de 

energie termică 

8.3. Erorile de montaj ale contoarelor termice 

0,5   

9. Sisteme de contorizare individuală pentru consumatori 

mici şi foarte mici de energie termică. Repartitoare 

0,5   

10. Contoare pentru apă potabilă şi menajeră 0,5   

11. Contoare pentru combustibil gazos 0,5   

12. Sisteme numerice integrate pentru contorizări mixte a 

consumatorilor 

12.1. Contoare cu ieşire în impuls 

12.2. Sisteme integratoare de impuls 

1   

13. Citirea de la distanţă a contoarelor  

13.1. Utilizarea reţelelor de telefonie fixă, Internet şi 

GSM pentru citirea contoarelor 

0,5   

Bibliografie 

• Ionescu  G. ş.a. – Traductoare. Principii şi metode de proiectare – I.P. Bucureşti, 1980 

• Ionescu F. – Măsurări electrice şi traductoare – I.P. Bucureşti, 1985 

• Asch G. – Les capteurs en instrumentation industrielle – Dunod, Paris, 1991 

• Considine D. – Industrial Instruments & Control Handbook – McGraw Hill Inc. 1993 

• Ionescu G. ş.a. – Traductoare pentru automatizări industriale vol.I, II – Editura Tehnică Bucureşti, 1994, 1997 

• Niţă L., Creţu M., Sarmăşanu C. – Măsurări electrice. Programarea sistemelor de măsură – Gh. Asachi, Iaşi, l998 

• Creţu M. – Tendinţe novatoare în instrumentaţie şi măsurări electrice – Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001 

• Milici L.D. – Circuite numerice - introducere în sistemele de calcul – Editura MatrixRom, Bucureşti, 2005 

• note de curs în format electronic, disponibile pe Internet 

 

Aplicaţii (laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Instructaj NTSM, PSI şi Măsuri de prim ajutor în caz de 

electrocutare 

2 resurse procedurale 

laborator 

- metode de predare-

învăţare clasice: 

expunere orală, 

conversaţia, 

demonstraţia 

intuitivă, lectura 

(studiul cu 

îndrumarul de 

laborator), 

descoperirea, 

exerciţiul, învăţarea 

în echipă 

resurse materiale 

laborator 

- referate de 

laborator în format 

editat/electronic şi 

prezentări 

PowerPoint 

disponibile pe 

internet 

- reţea de 

calculatoare 

- aplicaţii în diverse 

programe de 

simulare 

2. Măsurarea energiei electrice 2 

3. Măsurarea energiei termice 2 

4. Contorizarea individuală a consumatorilor mici şi foarte 

mici de energie termică. Repartitoare 

2 

5. Contoare pentru apă potabilă şi menajeră 2 

6. Contoare pentru combustibil gazos 2 

7. Sisteme numerice integrate pentru contorizări mixte a 

consumatorilor. Citirea de la distanţă a contoarelor 

2 
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- metode de predare-

învăţare moderne: 

observaţia, 

experimentul, 

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 

pentru realizarea 

metodei 

demostraţiei 

intuitive 

- moduri de 

organizare: 

grupuri, individual 

- aplicaţii pe 

platformă 

educaţională 

- laptop 

- videoproiector 

Bibliografie 

• Milici L.D., Milici M.R., Raţă G. – Măsurări electrice şi electronice, senzori şi traductoare - îndrumar de lucrări 

practice – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007 

• referate de laborator 

• prospecte 

 

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 • 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 20% 

• Ce – notă acordată pentru examinarea finală 

din conţinutul cursului 
 

examinare finală combinată (test docimologic, 

examinare orală): 

- 3 subiecte teoretice din conţinutul cursului 
 

Ce este egală cu media ponderată a notelor 

acordate celor 3 subiecte. 

evaluarea finală 30% 
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Laborator  • LAS – notă acordată pentru evaluarea 

formativă din conţinutul laboratorului 
 

probe de evaluare formativă: 

- referate de laborator predate după fiecare 

lucrare de laborator 
 

LAS este egală cu media referatelor. 

evaluare formativă 20% 

• Le – notă acordată pentru examinarea finală 

din conţinutul laboratorului 
 

examinare finală combinată (test docimologic, 

examinare orală): 

- 1 întrebare din conţinutul laboratorului 
 

Le este egală cu nota obţinută pentru răspunsul 

la întrebare. 

evaluare finală 30% 

 

Standard minim de performanţă 

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 şi interpretare 

• parcurgerea bibliografiei 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

24.09.2020 
  

 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 

 

 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020 

 

 

 

 


