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MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII TINERETULUI SI SPORTULUI  

FACULTATEA DE INSTALATII  

PROFILUL : INSTALATII  

SPECIALIZAREA : INSTALATII  ŞI ECHIPAMENTE PENTRU PROTECŢIA ATMOSFEREI   

Forma de învăţământ : ingineri, cursuri de zi  

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea 

disciplinei 
ECHIPAMENTE PENTRU 

ALIMENTAREA CU 

ENERGIE ELECTRICĂ 

COD DISCIPLINA                

U02.04.INS.09.7.OB.02.PIG 

 

Anul de studiu  Semestrul   

7 

Tipul de evaluare finală (E, C, V, 

PR) 

E 

+PR 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – opţională, 

F – facultativă) 

 

OB 

Număr de credite  

4+3 

Total ore din planul 

de învăţământ 

 

70 

Total ore studiu individual  

70 

Total ore pe semestru  

140 

Categoria formativă 

a disciplinei 

PF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, PS – de specialitate, 

ELS – educaţie pentru promovarea valorilor democraţiei, tehnici de 

comunicare şi limbi străine; 

 

PIG 

Titularul(a) 

disciplinei* 
 

Prof. univ.  dr. ing. Niculae Mira 

 

 

Facultatea 

 

INSTALAŢII  Numărul total de ore pe sem. din 

planul de invăţământ 

Domeniul INSTALAŢII  Total C S L P 

Specializarea INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE 

PENTRU PROTECŢIA 

ATMOSFEREI 

  

70 

 

42 

 

- 

 

- 

 

28 

 

 

Obiectivele disciplinei în 

termeni de competenţe 

Elaborarea proiectelor tehnice şi de execuţie pentru sisteme de 

iluminat şi instalaţii electrice. 

 programarea şi conducerea execuţiei lucrărilor de 

instalaţii electrice ; 

 urmărirea şi realizarea lucrărilor de instalaţii electrice şi 

îndeplinirea exigenţelor de calitate ; 

 recepţionarea lucrărilor de instalaţii electrice ; 

 monitorizarea funcţionării şi explotării reţelelor pentru 

utilităţi 

 

Conţinutul disciplinei 

(se va detalia continutul 

cursului,  numărul de ore de 

predare pentru fiecare 

capitol al acestuia şi 

numărul total de ore.) 

1. CURS 

 

Partea I 

1.1. Noţiuni fundamentale privind mărimile fizice din 

luminotehnică (flux, intensitate luminoasă, iluminare, 

luminanţă)  

1.2. Calculul iluminării directe (pentru surse punctiforme, 

liniare şi de suprafaţă) 

1.3. Calculul iluminării reflectate (metoda reflexiilor multiple) 

1.4. Surse şi corpuri de iluminat 

1.5. Proiectarea sistemelor de iluminat 

1.6. Verificarea cantitativă şi calitativă a sistemelor de iluminat 

 

 

 

ORE 

 

 

 

 

6 

 

3 

3 

2 

2 

2 

 

 

 



 

Partea II-a 

1.7. Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor şi 

consumatorilor 

1.8.  Calculul la încălzire a conductoarelor electrice (în 

regimurile de lungă durată, intermitent şi de scurtă durată 

1.9. Calculul pierderilor de tensiune în reţelele electrice 

1.10. Protecţia la suprasarcină a circuitelor şi a coloanelor 

electrice 

1.11. Protecţia la scurtcircuit a circuitelor şi a coloanelor 

electrice 

1.12. Protecţia omului împotriva şocurilor electrice  

1.13. Instalaţii pentru ameliorarea factorului de putere 

1.14. Instalaţii de avertizare împotriva incendiilor 

1.15. Posturi de transformare 

                                                                                Total :        

 

 

 

2. PROIECT 

3.  

Tema 1. Calcul sistemului de iluminat dintr-o încăpere 

- calculul de dimensionare prin metoda factorului de utilizare 

- calculul de verificare prin metoda reflexiilor multiple şi 

metoda punct cu punct ; 

- amplasarea corpurilor de iluminat. 

Tema 2. Calculul circuitelor şi coloanelor tablourilor electrice 

pentru receptoarele de lumină şi prize: 

- formarea circuitelor ; 

- schema tablourilor electrice ; 

- calculul circuitelor ; 

- calculul coloanelor ; 

- trasarea circuitelor coloanelor ; 

- verificarea la pierderea de tensiune ; 

 

Tema 3. Calculul circuitelor şi coloanelor tablourilor electrice 

pentru receptoarele de forţă 

- formarea circuitelor ; 

- schema monofilară şi multifilară a tablourilor electrice ; 

- schema de comandă ; 

- calculul circuitelor ; 

- calculul coloanelor ; 

- trasarea circuitelor şi coloanelor ; 

- verificarea la pierderea de tensiune 

 

Tema 4. Calculul instalaţiei de paratrăsnet pentru o 

clădire eficienţa instalaţiei de paratăsnet ; 

- stabilirea tipului de instalaţie de paratrăsnet ; 

- elemente constructive ale instalaţiei de paratrăsnet ; 

 

 

                       

 

 

 

 

2 

 

4 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

2 

1 

42 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

Ponderea în 

notare 

exprimată în 

procente la 

Ponderea în 

notare 

exprimată în 

procente la 



proiect examen 

1. răspunsurile la colocviu (examinare finală) - 70 

2. susţinerea lucrărilor practice de laborator - - 

3. susţinerea finală a proiectelor 10 30 

4. testarea periodică prin lucrări de control - - 

5. testarea continuă pe parcursul semestrului 40 - 

6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte …… 50 - 

7. alte activităţi (de precizat)………………………. - - 

Nota finala se stabileste ca media urmatoarelor note obtinute la : 

- un subiect de teorie  ce consta din zece intrebari ce trebuie rezolvat in 10-15 min ; 

- Doua probleme a caror rezolvare se poate face cu consultarea materialului bibliografic. Nota la una din 

probleme (la alegere) poate substituita cu nota la proiect.                                                      

 

 

Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului 

(fiecare rând se completeatză după caz) 

 

1. studiul notiţelor de curs 14  8. pregătirea pentru examinarea finală 40 

2. studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 

  9. participarea la consultaţii 2 

3. studiul bibliografiei minimale 

recomandate 

22  10. documentarea în teren  

4. activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 

22  11. documentarea suplimentară în 

bibliotecă 

 

5. întocmirea de teme, referate, eseuri etc.   12. documentarea prin reţeaua Internet 10 

6. pregătirea pentru lucrări de verificare   13. alte activităţi ….  

7. pregătirea pentru prezentări orale   14. ……….  

   TOTAL ore studiu individual pe sem.      70+40   

 

 

Data completării:     Semnături titulari disciplină: 

 prof. univ. dr. ing. Niculae Mira;  

 

 


