
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnică Timișoara  

1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3 Facultatea de Inginerie Hunedoara / Inginerie Electrică şi Informatică 
Industrială   

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4) INGINERIE ELECTRICĂ / 90   
1.5 Ciclul de studii Master   
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici de măsură şi analiză a calităţii energiei electrice  
2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. ing. German Petre-Lucian   
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5 Șef lucr. dr. ing. German Petre-Lucian   
2.4 Anul de studiu 6 II   2.5 Semestrul I   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei  DI  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7) 

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână 3,5  , din care:    3.2 ore curs 1,5  3.3 ore seminar/laborator/proiect  2  

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem.  49  , din care:    3.2* ore curs 21  3.3* ore seminar/laborator/proiect 28   

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/saptămână    , din care:  3.5 ore proiect, 

cercetare    3.6 ore 
practică    

3.7 ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru    , din care:  3.5* ore proiect 

cercetare    3.6* ore 
practică    

3.7* ore 
elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

3   , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren  1  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe  1  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri  1   

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 42  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 14   

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 14  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 14   

3.9 Total ore/săptămână 8  6,5  
3.9* Total ore/semestru  91   
3.10 Număr de credite  8   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Discipline necesare a fi studiate anterior: Fundamente de inginerie electrică 
şi electronică, Electronică analogică şi digitală 1 şi 2, Măsurări electrice 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

şi electronice 1 şi 2, Senzori şi traductoare, Echipamente electrice  
4.2 de competenţe •    
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 
• Sală de curs echipată cu videoproiector și conexiune la Internet. 
• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile deschise. 
• Nu se acceptă părăsirea sălii de curs fără aprobarea cadrului didactic.    

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 

•  Sală de laborator echipată cu computere (primele 7 laboratoare). 
• Sală de laborator electronică (ultimele 7 laboratoare). 
• Studenții nu se vor prezenta la activitățile practice cu telefoanele mobile deschise. 
• Nu se acceptă părăsirea sălii de desfășurare a activității practice fără aprobarea 

cadrului didactic  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

  Cunoaşterea principiilor de funcţionare ale aparatelor electronice de măsură modern. 
  Formarea  deprinderilor  de  utilizare  a montajelor  electronice  de  laborator  şi  de  utilizarea traductoarelor. 
  Se obţin abilităţi în utilizarea unor aparate de măsură performante (osciloscop digital color, analizor de putere 
şi de calitate a energiei electrice din reţelele trifazate). 
  Dobândirea abilităţilor practice privind utilizarea aparatelor de măsură performante. 
  Capacitatea de a utiliza şi interpreta datele luate cu aparatele de măsură performante. 
  Dobândirea abilităţilor legate de utilizare ale traductoarelor ȋn industrie. 
  Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. 
  Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane: colegi, cadre didactice. 
  Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. 
• Participarea la propria dezvoltare profesională.  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• Tehnici avansate de măsurare şi identificare în ingineria electrică.   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Scopul acestei discipline este însuşirea de către studenţi a tehnicilor de măsură şi 

analiză, a metodelor şi aparatelor electronice şi digitale moderne de măsurare a 
semnalelor electrice, utilizate la determinarea şi analiza calităţii energiei electrice   

7.2 Obiectivele specifice •    
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Osciloscoape analogice şi numerice. 

  1.1.Schema bloc al osciloscopului analogic. 
1.2.Sensibilitatea tubului catodic. 
1.3. Măsurarea tensiunii, frecvenţei şi defazajului cu osciloscopul 
analogic. 
1.4. Schema bloc a osciloscopului numeric. 

  1.5. Configurarea modului de afişare pe ecran şi vizualizarea formei 
semnalelor măsurate.   

 3   Cursul  se  predă  
interactiv  folosind  atât  
metodele  clasice  (la  
tablă),  cât  şi  metode  
multimedia  moderne 
(videoproiector, 
prezentare 



 

  2. Voltmetre electronice analogice şi numerice. 
  2.1. Schemele de principiu ale voltmetrelor electronice analogice de 
  c.c. şi de c.a. 
  2.2. Schemele bloc ale voltmetrelor electronice numerice. 
  2.3 Efectuarea măsurătorilor cu voltmetre electronice analogice şi 
  numerice.  

2   PowerPoint).   

3.Frecvenţmetre, capacimetre şi fazmetre electronice 
analogice şi numerice. 
3.1. Principiile de funcţionare ale frecvenţmetrelor, capacimetrelor 
şi a fazmetrelor electronice analogice. 
3.2 Schemele bloc ale frecvenţmetrelor, capacimetrelor şi a 
fazmetrelor  electronice numerice. 

  3.3.Efectuarea măsurătorilor cu frecvenţmetrele, capacimetrele şi ale 
fazmetrele electronice analogice şi numerice.   

2   

4. Calitatea energiei electrice. 
4.1.Filtre active, pasive şi hibride de atenuare ale armonicelor 
introduse în reţea de marii consumatori de energie electrică. 
4.2.Automate de anclanşare a rezervei realizate clasic cu 
elemente de comutaţie statică şi în logică programată. 
4.3.Declanşatoare automate de sacrificiu realizate clasic cu 
elemente de comutaţie statică şi în logică programată. 

  4.4.Metode de îmbunătăţire al factorului de putere.   

 3  

 5. Măsurarea puterii şi energiei electrice în regim deformant. 
Wattmetre şi contoare electronice. 
5.1.Măsurarea  puterii  şi  a  energiei  electrice. Generalităţi 
5.2. Particularităţi ale măsurării puterii şi energiei electrice în 
regim deformant. 
5.3. Analizoare portabile trifazate de măsurare şi de analiză a 
calităţii energiei electrice (CA 8334B). 
5.4. Schemele de principiu şi modul de funcţionare ale 
multiplicatoarelor analogice. 
5.5. Schemele bloc ale multiplicatoarelor analogice 
în construcţie integrată. 
5.6. Principiile de funcţionare şi schemele ale principalelor 
convertoare liniare tensiune continuă – frecvenţă. 

  5.7.Schemele bloc ale wattmetrelor şi contoarelor electronice.  

6   

6.Plăci de achiziţii de date. 
6.1.Structura unui sistem de achiziţii şi control. Schema bloc. 
6.2.Structura unei plăci de achiziţie a datelor. Schema bloc. 
6.3.Circuite pentru condiţionarea semnalelor şi modul de efectuarea 

măsurătorilor cu o placă de achiziţii de date.   

1,5   

 7.Punţi electronice analogice şi numerice RLC. 
 7.1.Schema de principiu a unei punţi analogice RLC. 

  7.2.Schema de principiu a unei punţi numerice RLC. 
    7.3.Modul de lucru cu punţile electronice analogice şi numerice.  

1,5   

 8. Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice (traductoare). 
8.1. Principalele tipuri de traductoare de măsurare a nivelului lichidelor. 
8.2. Traductoare frecvent utilizate pentru măsurarea 
temperaturii. 
8.3. Traductoare pentru măsurarea turaţiei.  

 2  

      
      
      
      
      
      
Bibliografie 9    
1. Brunklaus J.H. – Cuptoare industriale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980. 
2. Comşa D. – Electrotermie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983. 
3. Ionescu G. – Măsurări şi traductoare, vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985   
 
 
 
 
 
 

                                                           

9 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT. 



 

 
 
 

8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
1. Norme de protecția muncii.  2   În cadrul lucrărilor de 

laborator se va utiliza 
osciloscoape digitale şi 
analizoare portabile 
trifazate.  

2. Osciloscopul catodic analogic. 
 

2  

 3. Multimetrul numeric. 
 

2  

4. Măsurarea energiei utilizând contoare electronice.  2  
 5. Traductoare Hall   2   În cadrul lucrărilor de 

laborator se va utiliza 
osciloscoape digitale şi 
analizoare portabile 
trifazate.   

 6. Măsurarea indirectă a factorului de putere în circuite de curent 
alternativ  

2   În cadrul lucrărilor de 
laborator se va utiliza 
osciloscoape digitale şi 
analizoare portabile 
trifazate.   

 7. Măsurarea inductivităților proprii și mutuale prin metode indirecte  2   În cadrul lucrărilor de 
laborator se va utiliza 
osciloscoape digitale şi 
analizoare portabile 
trifazate.   

8. Traductoare de măsurare electrică a temperaturii   2   În cadrul lucrărilor de 
laborator se va utiliza 
osciloscoape digitale şi 
analizoare portabile 
trifazate.   

9. Influența unghiului de comandă al contactorului tatic asupra puterilor 
în regim deformant la instalația de călire prin inducție. 

10. Studiul transmiterii puterii active la un circuit cu impedanță de 
sarcină variabilă. 

11. Influența lungimii arcului electric asupra regimului deformant 
determinat de cuptoarele trifazate cu arc electric. 

12  Influența filtrelor pasive asupra puterilor în regim deformant la 
instalația de călire prin inducție.  

 2 
  
 2 
  
 4 
 
 4  

  
 
În cadrul lucrărilor de 
laborator se va utiliza 
osciloscoape digitale şi 
analizoare portabile 
trifazate.   

Bibliografie 11   
1.Ignea A., D. Stoiciu, Măsurări electronice, senzori şi traductoare, Editura Politehnica Timişoara, 1993. 
2. Jurca T., Stoiciu D.,Aparate electronice de măsurat, Universitatea Tehnică din Timişoara, 1993. 
3. Manolescu P., Ionescu Galoranov C., Măsurări electrice şi electronice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
4. Isac E., Măsurări electrice şi electronice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 
5. Iliescu  C.,  Măsurări  electrice  şi  electronice,  Editura  Didactică  şi Pedagogică, Bucureşti, 1984. 
6. Cepişcă C., Măsurări electrice şi electronice, I.C.P.E., Bucureşti, 1997.  
7. Vlad  C.  (colectiv),  Elemente  de  inginerie  electrică,  Îndrumar  de laborator, University Press, Galaţi, 2009. 
8. Georgescu  G.,  Sisteme  de  distribuţie  a  energiei  electrice,  Editura Politehnium, Iaşi, 2007. 
9. Georgescu  G.,  Transportul  şi  distribuţia  energiei  electrice,  Lucrări practice de laborator, Editura Politehnium, Iaşi, 2005. 
10. Dobriceanu M., Traductoare interfeţe şi achiziţii de date, Notiţe de curs, Tipografia Universităţii din Craiova, 2011. 
11. Şora C., Introducere în studiul generatorului Hall, Editura Academiei R.S.R., 1969. 
12. Frankel D., Traductoare galvano-magnetice, Editura Facla, Timişoara, 1973, 
13. Ionescu G., Sgarciu V., Traductoare pentru aplicaţii industriale, Vol. 2, Editura Tehnică, 1996. 
14. Popescu Ş., Mihoc D., Instalaţii de automatizare, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975. 
15. Pănoiu M., Pănoiu C., Modelarea şi simularea proceselor neliniare în electrotermie, Editura Mirton, Timişoara, 2008. 
16. Cruceru C., Saimac A., Electrotehnică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

                                                           

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau „Practică:”. 
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

• Prin consultarea periodică a boardului specializării şi a angajatorilor reprezentativi din regiunea de vest şi centru se 
adaptează permanent conţinutul disciplinei la cerinţele pieţei muncii.Conţinutul se actualizează de asemenea cu ultimele 
cercetări din domeniul energetic publicate în jurnale de specialitate sau la conferinţe internaţionale de prestigiu     

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 
 Verificarea cunoştinţelor 
teoretice şi aplicative 
dobândite.    

Examen scris cu durata de 2 ore. La 
examenul scris sunt două subiecte teoretice 
pe bilet.   

 66%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 

L:    Verificarea deprinderilor 
practice dobândite la 
laborator şi a modalităţii de 
prelucrare matematică a 
rezultatelor experimentale.   

Colocviu de susţinere a referatelor la 
laborator   34%   

 P:             
 Pr:                 
 Tc-R13:           
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 
•  La finalul cursului, respectiv a laboratorului, studentul trebuie să aibă cunoștinț solide despre tehnici de măsură şi analiză, 

a metodelor şi aparatelor electronice şi digitale moderne de măsurare a semnalelor electrice, utilizate la determinarea 
şi analiza calităţii energiei electrice   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 04.09.2017    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) Data avizării în Consiliul Facultăţii15 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

 06.09.2017    
…………………….……… 

 

                                                           

12 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 
14 Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa: 
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf  
15 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului, de care aparţine programul de studiu, cu privire la fişa disciplinei. 

http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf

