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FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program  

Instituţia de 

învăţământ superior 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departament Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică 

Domeniul de studiu Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale 

Ciclul de studii Studii de licență 

Specializarea Electronică Aplicată 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Electronică de putere I 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul 
Număr de 

credite  

39047.606.1218 DO49 Obligatoriu 3 2 4 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 

Examen DD 

Titular activităţi curs Francisc Szombatfalvi – Török 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  
Francisc Szombatfalvi – Török 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 0 2 0 4 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 0 28 0 56 

 
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat:  4 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  44 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum Cunoştinţe de matematică, bazele electrotehnicii, electronică 

De competenţe Practice de laborator 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a sem/lab/pr Prezenţa obligatorie 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

1. Cunoaştere şi înţelegere:  

Competenţa de a: 

• înţelege corect conversia parametrică a energiei electrice precum şi 

conversia energiei electrice în alte forme de energie; 

• utiliza elementele de bază ale circuitelor de electronică de putere în 

analiza şi sinteza convertoarelor parametrice, cu precădere a 

dispozitivelor semiconductoare de putere; 

• cunoaşte fenomenele legate de comutaţia în circuitele electrice; 

• înţelege conversia parametrică a energiei electrice; 

• înţelege materializarea funcţiilor electronicii de putere şi convertoare 

statice; 

• înţelege legătura sistemică între fluxurile electromagnetice şi cele 

informaţionale; 

• cunoaşte evoluţia convertoarelor statice; 

• cunoaşte cerinţele impuse la consumatorii de energie electrică; 

• cunoaşte cerinţele impuse de distribuitorii energiei electrice; 

• cunoaşte energiile vehiculate şi fenomenologia energeticii conversiei 

energiei; 

• înţelege fenomenologia deformării undelor de curent şi tensiune, adică 

regimul deformant; 

• cunoaşte metodele de ameliorare a regimului deformant; 

• cunoaşte şi promova noile surse ale energiei electrice şi a surselor în 

rezervă; 

cunoaşte integrarea în electronica de putere, senzorii utilizabili, protecţii, 

etc.; 

2. Explicare şi interpretare: 

Competenţa de a: 

• interpreta cerinţele de randament electromagnetic; 

• interpreta cerinţele de forme de undă de propagare electromagnetică a 

energiei; 

• interpreta şi explica modificările de parametrii în procesul conversiei 

electromagnetice; 

• explică esenţa ecuaţiilor de funcţionare ale circuitelor electrice cu 

componente de electronică de putere; 

• explică fluxurile de energie conform triunghiurilor de putere; 

• interpreta şi explica procesul comutaţiei şi rolul acesteia în 

miniaturizarea convertoarelor statice; 

• interpreta şi explica regimul static şi dinamic de funcţionare a 

convertoarelor statice; 

• explică principiul de funcţionare a convertoarelor statice prin 

intermediul blocurilor funcţionale; 
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3.  Instrumental – aplicative  

Competenţe de a: 

• utiliza tehnicile de documentare ale stadiului actual al ştiinţei şi tehnicii 

în domeniul comenzilor parametrice ale energiei electrice; 

• alege soluţia optimă de realizare a obiectivelor conversiei parametrice, 

cerute de consumatoarele de energie electrică; 

• alege soluţia optimă de realizare a convertorului, cerute de parametrii de 

calitate a energiei electrice în punctul de distribuţie; 

• proiecta convertorul în concepţie de blocuri funcţionale optimizate din 

punct de vedere a randamentelor energetice şi a formelor de undă; 

• proiecta, realiza şi utiliza convertorul la randamentul energetic şi factor 

de putere ridicat; 

• utiliza convertorul într-un sistem integrat de: convertor – echipament de 

măsură şi monitorizare – echipament de calcul – echipament de 

supraveghere şi protecţie; 

• cerceta influenţa convertorului asupra consumatorului de energie 

electrică dar şi a reţelei de transport şi distribuţie; 

• instrui, supraveghea şi conduce echipa de lucru de mentenanţă, 

optimizare precum şi echipele de deservire a convertoarelor. 

4. Atitudinale:  

Competenţa de a: 

• manifesta o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de conversia şi 

utilizarea energiei electrice; 

• cultiva spiritul de responsabilitate faţă de  

• utilizarea raţională a energiei electrice, poluarea reţelelor electrice; 

• norme de securitate şi sănătate în muncă; 

• promova activităţile ştiinţifice vizavi de conversia parametrică a 

energicei electrice; 

• adopta o atitudine inovativă; 

• forma spiritul de echipă cu responsabilităţi precis definite; 

• continua şi permanentiza pregătirea profesională, tehnică şi ştiinţifică. 

Competenţe transversale 

• de conversii energetice 

• de conversii parametrice ale energiei electromagnetice 

• de echilibre energetice; 

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

Obiectivul general al disciplinei • a dobândi cunoştinţe în domeniul conversiilor parametrice ale 

energiei electrice; 

Obiectivele specifice • a forma deprinderi în utilizarea cu randamente energetice 

ridicate a convertoarelor parametrice ale energiei electrice; 

• a forma deprinderi în optimizarea proceselor electromagnetice 

din punct de vedere a compatibilităţii electromagnetice; 

• a forma deprinderi de protecţie şi autoprotecţie a sistemelor de 

conversii parametrice; 

• a forma atitudini de utilizare raţională a energiei electrice; 

• a forma atitudini de „ecologizare” a sistemelor de producere, 
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transport, distribuţie şi conversie ale energiei electrice; 

• a forma atitudini echidistante faţă de distribuţia şi consumul 

energiei electrice; 

• a crea aptitudini în perspective: analizei şi sintezei 

fenomenului electromagnetic, capacităţii de organizare şi 

planificare, proiectării şi tehnologizării convertoarelor statice, 

protecţiei mediului, etc. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Conversia energiei electrice 

Conversia parametrică a energiei electrice. Conversia energiei electrice. 

2 

Curs 2 Dispozitive semiconductoare de putere 

Dioda semiconductoare. Tiristorul. Diacul. Triacul. Tranzistorul bipolar de 

putere. Tranzistorul MOS de putere.  

2 

Curs 3 Dispozitive semiconductoare de putere 

Tiristorul cu comandă bilaterală (GTO). Tranzistoul bipolar cu poartă izolată 

(IGBT). Tranzistorul controlat MOS (MCT). Tranzistorul cu inducţie statică şi 

tiristorul cu inducţie statică. Comparaţii între dispozitivele semiconductoare de 

putere. 

2 

Curs 4 Comutaţia în circuitele electronice cu circuite semiconductoare. Întrerupătoare 

statice. 

2 

Curs 5 Variatoare de curent alternativ. 2 

Curs 6 Convertorul monofazat 

Convertorul monofazat cu nul. Convertorul monofazat în punte 

2 

Curs 7 Convertorul trifazat 

Convertorul trifazat cu nul. Convertorul trifazat în punte.  

2 

Curs 8 Regimul de conducţie întreruptă 2 

Curs 9 Convertoare de patru cadrane. Cicloconvertoare. 2 

Curs 10 Variatoare de tensiune continuă  2 

Curs 11 Invertoare cu comutaţie forţată. Modulaţia în durată a impulsurilor (PWM) 2 

Curs 12 Invertoare 

Invertoare de tensiune PWM. Invertoare de curent PWM. Convertoare de 

frecvenţă. 

2 

Curs 13 Surse 

Alimentare în tampon. Surse neîntreruptibile de tensiune (UPS). Surse pentru 

sudarea cu arc electric. 

2 

Curs 14 Energetica conversiei energiei. 2 

Total ore curs: 28 

Laborator Nr. ore 

Lab 1 Influenţa curentului electric asupra corpului omenesc. Norme de protecţie a 

muncii în laboratorul de electronică de putere. Studiul aparatelor de laborator. 

2 

Lab 2 Studiul regimurilor staţionare ale dispozitivelor semiconductoare de comutaţie 

energetică 

2 

Lab 3 Studiul regimurilor dinamice ale dispozitivelor semiconductoare de comutaţie 

energetică 

2 
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Lab 4 
Studiul convertoarelor monofazate cu nul şi în punte. 

2 

Lab 5 Studiul convertoarelor trifazate cu nul şi în punte 2 

Lab 6 Studiul variatoarelor de tensiune continuă de tip BUCK 2 

Lab 7 Studiul variatoarelor de tensiune de tip BOOST 2 

Lab 8 Studiul invertoarelor de tensiune PWM 2 

Lab 9 Studiul convertoarelor de frecvenţă de ca/cc 2 

Lab 10 Studiul unui invertor monofazat cu circuit rezonant în serie 2 

Lab 11 Studiul unor surse de rezervă 2 

Lab 12 Studiul unor surse în comutaţie 2 

Lab 13 Studiul unui convertor de ca/cc cu izolare galvanică 2 

Lab 14 Studiul regimului deformant 2 

Total ore laborator 28 

 

Metode de predare 

▪ Se utilizează atât metoda clasica de prezentare a cursului 

prin expunere libera cu creta la tabla precum si tehnici 

multimedia. 

▪ Studenţii au la dispoziţie varianta electronică (pdf) a 

cursului editat de responsabilul de disciplină. 

▪ Predarea cursului va folosi metoda interactivă de dialog şi 

comentarii pe marginea prelegerii. Activitatea şi interesul 

studentului la curs, probat prin întrebări, intervenţii va fi 

luată în considerare la stabilirea notei finale. 

▪ La orele de laborator : 

- se enunţă tematica detailată a lucrarii ( titlul, obiective, 

teorie, schema electrică de principiu si  desfăşurată, etc.) 

în rememorarea celor studiate acasă 

- se prezintă standul experimental (scheme, blocuri, 

componente, alimentare, conversia parametrică, sarcini, 

reglaje, comandă, senzori, etc.) 

- se realizează montajul experimental şi se experimentează 

cele stabilite în etapele din partea scrisă a lucrării de 

laborator 

- se face evaluarea celor constatate 

▪ La începutul semestrului studentilor li se prezinta detaliat: 

- Programa analitica a cursului, structura cursului, 

calendarul principalelor activitati; 

- Ponderea disciplinei în sistemul de creditare 

- Modalitati de examinare si evaluare 

- Regulamentul de desfasurare a activitatilor didactice 

(curs , laborator, proiect) 

Limba de predare Română 
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Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

Kelemen, A. şi col.: Electronică de putere, EDP, Bucureşti 1983 

Ionescu, F. şi col.: Electronică de putere.Convertoare statice. Ed.tehnică Bucureşti 

1996 

Bitoleanu, A.: Convertoare statice şi structuri de comandă performante. Ed.Sitech 

Craiova 2000 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

Alexa, D.: Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere. Ed.tehnică Bucureşti 1989 

Popescu, V.: Electronică de putere. Ed.de Vest Timişoara 1996 

Golovanov, C. şi col.: Probleme moderne de măsurare în electroenergetică, 

Ed.tehnică Bucureşti 2001 

Popescu, V.: Stabilizatoare de tensiune în comutaţie. Ed.de Vest Timişoara 1992 

Williams, B.W.: Power Electronics, Ed.Macmillian 1987 

Ericson, R.W.: Fundamentals of Power Electronics, ED.Chapman and Hall, New 

York 1997. 

Internet, căutare după cuvinte cheie 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Coroborare în ceea ce priveşte atitudinea faţă de cercetare a fenomenelor legate de energie, atitudinea 

de integrare în medii tehnice, atitudinea faţă de echilibrul performanţă – preţ 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Ponderea 

în nota 

finală 

Obs.* 

 

- răspunsurile la examen (evaluare 

finală) 

 
50%  

- teste pe parcursul semestrului şi la 

lucrările practice de laborator 

 
10%  

- prezenţa activă la curs şi 

laboratoare şi răspunsurile finale la 

lucrările practice de laborator 

 

5%  

- activităţi de: referate, 

documentare, contacte cu firme, 

propuneri de îmbunătăţire etc., 

activităţi gen 

teme/referate/eseuri/traduceri/proi

ecte etc. 

 

15%  

- răspunsurile la lucrările de control  5%  

1. activităţi de proiect  15%  

2. TOTAL  100%  

 

Capacitatea de analiză şi sinteză a 

studenţilor şi de-a lungul semestrului , 

atât la orele de curs cât şi de laborator. 

Nota  finala N obţinută de student ca o 

măsură a cunoştinţelor acumulate şi a 

 N= 0,05 x 

N1 +  0,1 x 

N2 +  0,25 

x N3 +  0,1 

x N4 + 0,5 
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disponibilitatilor de utilizare a acestor 

cunostinte are urmatoarele componente:  

N1- nota pentru prezenta 

N2- nota pentru activitatea desfăşurată la 

laborator  

N3- nota pentru referat 

N4- nota pentru lucrări de control 

N5- nota de examen final 

Prezenta este obligatorie la laborator si 

proiect. Activitatea de laborator este 

finalizată în urma efectuării tuturor 

lucrărilor, absenţe maxim 4 , care se 

recuperează la sfârşitul semestrului. În 

timpul semestrului fiecare student va 

întocmi un referat pe o temă aleasă din 

programa analitică a cursului (acesta va fi 

predat şi pe suport electronic). Se va face 

o cercetare tematică pe internet, de 

asemenea fiecare student va contacta o 

firmă care produce dispozitive de 

electronică de putere. Lucrările de control 

sunt considerate , testele de debut şi 

sfârşit de disciplină în care se verifică 

cunoştinţele minime legate de prezenţa la 

disciplină. 

Examenul final este oral cu răspuns după 

biletul de examen, care conţine 3 

subiecte.  

Obţinerea notei cinci după subiectele de 

examen dă dreptul studentului la un joc 

interactiv de îmbunătăţire a notei 

obţinute.  

x N5 

 

 

Nota finală 

se măreşte 

in procent 

de 20% 

pentru 

activităţi 

deosebite 

în interesul 

disciplinei. 

Standard minim de performanţă 

Cerinţe minime pentru nota 5  

Pentru nota finală N = 5, trebuie ca fiecare notă N1 ….. N5 să existe în componenţa notei finale şi nu 

are voie ca niciuna să fie mai mică de 5. 

Cerinţe pentru nota 10   

Pentru nota finală N = 10 trebuie ca fiecare notă N1 ….. N5 să fie 10 sau pentru N = 8 studentul să 

aibă activităţi deosebite (olimpiade, lucrări de cercetare, concursuri naţionale sau internaţionale, 

prezenţă în comisii, etc.) 
(*) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 

evaluarea finală; 
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Data completării: ..................................... 

 

Data avizării în Departament:………………………………. 

 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină 

L. univ. dr. ing. 

Francisc Szombatfalvi Török 

 

 

Director de departament Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI  
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