
01.02.O.02-09 Sisteme informatice de gestiune a instalaţiilor electrice (INF) – 6 p.c.

Numǎrul de puncte credit acordate: 6 p.c.
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Titular disciplinǎ: Conf. dr. ing. Emil CAZACU
Departamentul: Electrotehnică
A. Obiectivul disciplinei:  Cursul urmăreşte însuşirea de către masteranzi a cunoştinţelor privind problematica 

sistemelor  informatice  de  gestiune  a  instalaţiilor  electrice  domestice  şi  industriale  alimentate  în  joasă 
tensiune.  În  principal,  sunt  tratate  probleme  de  proiectare  şi  de  exploatare  optimală  ale  acestora.  Sunt  
analizate,  intr-o  abordare  integrată,  aspecte  esenţiale  din  instalaţiile  electrice  moderne:  interacţiunea 
instalaţiei  electrice  cu  reţeaua,  calitatea  energiei  electrice  absorbite  şi  eficienţa  energetică  a  instalaţiei. 
Elemente  privind  mentenanţa  predictivă  în  instalaţiile  electrice  sunt  de  asemenea  prezentate.  Cursanţii  
primesc,  astfel,  competenţele  necesare  proiectării  CAD  a  sistemelor  de  instalaţii  electrice,  a  verificării  
funcţionale, reviziei şi exploatării în regim tehnico – economic optim a acestora. 

B. Conţinutul cursului: 1. Instalaţiile electrice - noţiuni generale de gestiunea informatică a acestora; 2. Selecţia 
arhitecturi  de alimentare  cu  energie  electrică  a  receptoarelor  domestice  şi  industriale  3.  Predeterminarea 
informatizată a sarcinilor electrice în instalaţii. 4. Selecţia aparatelor de comutaţie şi protecţie din instalaţiile 
de  joasă  tensiune.  Corelarea  informatizată  a  caracteristicilor  acestora  în  reţeaua  de  joasă  tensiune;  5. 
Gestiunea informatizată a circulaţiei de putere reactivă în instalaţii-dimensionarea sistemelor electrice pentru  
compensarea  puterii  reactive  funcţie  de parametrii  calităţii  energiei  electrice;  6.  Gestiunea  informatică  a 
pierderi  de  tensiune  şi  putere  în  reţelele  electrice  de  joasă  tensiune.  Eficienţa  energetică  a  instalaţiilor;  
7 Elemente de mentenanţă predictivă şi electrosecuritate în instalaţiile electrice de joasă tensiune.
Conţinutul  aplicaţiilor: 1. Prezentarea principalelor programelor de gestiune informatică a instalaţiilor de 
joasă  tensiune;  2.  Analiza  solicitărilor  termice  şi  electrodinamice  a  conductoarelor  într-o  instalaţie  de 
alimentare  de  joasă  tensiune  selecţia  conductoarelor  cu  verificarea  la  pierderea  de  tensiune  impusă;  3.  
Selecţia  asistată  de  calculator  a  aparatajului  de  comutaţie  şi  protecţie  în  instalaţiile  interioare  de  joasă 
tensiune;  4.  Analiza  compensării  puterii  reactive  într-o  instalaţie  electrică-  Dimensionarea  sistemului  de 
corecţie a factorului de putere; 5. Evaluarea pierderilor de tensiune şi putere pentru o instalaţie electrică – 
eficienţa energetică a instalaţiei. 6. Elemente de calitate a energiei în instalaţii: Analiza poluării cu armonici 
superioare a instalaţiilor de joasă tensiune; 7.  Sisteme de protecţie a utilizatorului instalaţiei  la contactul  
electric accidental şi supratensiuni atmosferice; 8. Mentenanţă predictivă în instalaţiile de joasă tensiune prin 
inspecţia  de  termoviziune  9.  Studiul  documentaţiei  (standarde,  normative  şi  legi  în  vigoare)  necesare 
realizării  proiectelor  de  instalaţii  electrice  de  joasă  tensiune;  10.  Realizarea  completă  a  unui  proiect  de 
instalaţie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a unui consumator de joasă tensiune.

C. Bibliografie minimală: 1. P. Dinculescu, Instalaţii Electrice industriale de joasă tensiune- Ed. Matrix-Rom, 
Bucureşti, 2003; 2. E. Cazacu (coordonator), Chestiuni speciale de teoria circuitelor electrice; Elemente de 
teorie şi aplicaţii,  vol 1+2, Ed. Matrix Rom, Bucureşti 2005; 3. Group Schneider,  Electrical Installation 
Guide,  Schneider  Electric,  2007,  I.  Kasikci,  Analysis  and  Design  of  Low-Voltage  Power  Systems:  An 
Engineer's Field Guide, J. W. and Sons -VCH; 2004.

D. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii, Aparate şi Echipamente Electrice, Măsurări electrice, 
Maşini şi Acţionări Electrice, Materiale electrotehnice, Reţele şi Instalaţii Electrice, Informatică aplicată.

E. Modul de evaluare: Proiect  – 50%; Examen final – 50%. Cerinte minimale: obţinerea a 50% din punctajul  
total.


