
FISA DISCIPLINA 

Denumirea disciplinei CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. COMPATIBILITATE
ELECTROMAGNETICA.
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Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC – disciplină complementară
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Categoria formativă a disciplinei 
DO= disciplină obligatorie, DOp.= disciplină opţionala, DF= disciplina facultativă

DO

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Fizica Optica
Instalatii electrice sectiunea ILUMINAT

Recomandate Retele Electrice

Obiectivele
disciplinei

Disciplina «Calitatea energiei electrice. Compatibilitate electromagnetica» are ca obiective insusirea 
cunostintelor necasare gestionarii consumurilor electroenergetice si a calitatii in raport cu scopul de utilizare a
energiei electrice la consumatorii electrici. 
De asemenea, cu ajutorul acestor cunoştinţe de specialitate, se urmareste asigurarea cerintelor crescande ale
consumatorilor  privind  alimentarea  cu  energie  electrica  concomitent  cu  cresterea  nivelului  perturbatiilor
introduse in retea de receptoare si eficienta economica a consumatorilor electrici care ridica probleme din
punctul de vedere al calitatii energiei electrice, avand la baza monitorizarea calitatii energiei electrice.

Conţinutul
tematic/Nr. ore

alocate
(descriptori)

Curs: Calitatea energiei electrice.Compatibilitate electromagnetica

Partea I-a: Calitatea energiei electrice.
1. Definirea calitatii energiei electrice. 
2. Cauze ale non-calitatii energiei electrice.

Principalii factori care influenteaza calitatea energiei electrice (frecventa, variatiile de 
tensiune, dezechilibrarea sistemelor trifazate, deformarea undei de tensiune/curent etc.). 

3. Implicatii ale calitatii energiei electrice asupra functionarii motoarelor electrice, 
consumatorilor rezistivi, iluminatului electric, echipamentelor semiconductoare, retelelor 
de transport si distributie etc.

4. Indicatori si valori normate pentru aprecierea calitatii energiei electrice.
5. Monitorizarea energiei electrice.
6. Ameliorarea calitatii energiei electrice.
7. Corelatia calitate-eficienta economica, costurile calitatii si surse de recuperare a acestora,

criterii  pentru  stabilirea  unei  solutii  optime din  punct  de  vedere  economic,  gestiunea
calitatii.                                                                          

Partea a II-a: Compatibilitate electromagnetica

8. Problematica compatibilitatii electromagnetice. 
9. Surse de perturbatie electromagnetica. 

   Clasificarea surselor de perturbatii: de banda ingusta, de banda larga intermitente, 
    de banda larga tranzitorii.

10. Combaterea perturbatiilor electromagnetice 
    Elemente de antiparazitare (functionare, dimensionare, utilizare). 
    Ecrane electromagnetice (functionare, dimensionare, utilizare).

11. Analiza elementelor de impact: elemente cuantificabile si elemente 
   necuantificabile. Tehnica masurarii emisiilor perturbatoare.  

12. Organisme implicate in standardizarea CEM. 
 Standarde de CEM.
 Directiva de CEM.

9 ore



 Certificarea de conformitate.                                                                           

Partea a III-a: Protectia intriseca a instalatiilor electrice

1. Generalităţi privind protecţia receptoarelor în instalaţiile electrice de joasă tensiune.         
Selecţionalitatea în protecţie                                                                          

2. Siguranţă fuzibilă în serie cu contactor şi releu termic                                   
3. Siguranţă fuzibilă în serie cu siguranţă fuzibilă                                              
4. Siguranţă fuzibilă în serie cu disjunctor                                                         
5. Disjunctor în serie cu siguranţă fuzibilă                                                         
6. Disjunctor în serie cu disjunctor
- regim de suprasarcină;
- regim de scurtcircuit
7. Alte situaţii                                                                                                    

Laborator: 

Lucrări practice şi aplicaţii teoretice:

1. Determinarea parametrilor de calitate ai energiei electrice.                            Metode de
analiza a calitatii energiei electrice.                                               

2. Tehnici de masurare. Sisteme performante de achizitie a informatiilor. Monitorizarea 
calitatii energiei electrice.                                                          

3. Aspecte economice (mijloace de ameliorare a calitatii  energiei  electrice in conditii  de
eficienta economica).                                                                                  

4. Compatibilitate electromagnetica – aplicatii numerice, simulare efecte, spectre linii de
camp, spectre linii echipotentiale.                                                         

5.   Dimensionarea reţelelor de alimentare pentru o platformă industrială cu 
receptoare normale şi vitale.                                                                         

5 ore.

2 ore.

2  ore
2  ore
2  ore
2  ore
2  ore

2  ore

1 ore.
1 ore

2 ore

1 ore

2 ore

7 ore

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu) E
Stabilirea notei

finale
(procentaje)

- răspunsurile la examen 40%
- testarea continua pe parcursul semestrului 20%
- intocmirea si sustinerea proiect 40%

Bibliografie 
minimală

Ovidiu Centea, Protectia instalatiilor electrice de joasa tensiune. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1982
Manualul de Instalatii. Instalatii electrice si de automatizari. Ed. Artecno Bucuresti 

Lista 
matrialelor 
didactice 
necesare

Retea de calculatoare

Competenţe 
asigurate 
studentului

Titular de disciplina Gradul didactic, titlul, prenumele, numele Semnătura
Prof. univ. dr. ing. Şerban Lazăr
Prof. univ. dr. ing. Niculae Mira; 

Legenda: C – ore de curs, S – ore de seminar, L – ore de laborator, Pr - proiect
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