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I.  Preliminarii 

 
       Curriculumul disciplinar cod S.07.O.023 ,,Alimentarea cu energie electrică” pentru 

domeniul de formare profesională 713 ,,Electrotehnică și energetică” specialitatea 71330 

”Electrificarea agriculturii” conform planului de învăţământ ediţia 2016, se încadrează în aria 

componentelor de specialitate şi se studiază în semestrul 7. Conținutul cursului, prevăzut de 150 

ore total, este repartizat în 90 ore contact direct (60 ore teorie, 20 ore pentru lucrări practice și 10 

ore pentru lucrări de laborator) și 60 ore pentru studiul individual. Studierea cursului se bazează 

pe cunoștințele și deprinderile obținute la disciplinele „Materiale electrotehnice” , „Bazele 

teoretice ale electrotehnicii” ș.a.  

Concepția curriculumului este orientată spre formarea și dezvoltarea competențelor 

profesionale pentru viitorii specialiști în demontarea, repararea, montarea și instalarea rețelelor de 

alimentare cu energie electrică de tensiune înaltă și de consum, precum și a 

rețelelor electrice interioare pentru încăperi de producție, auxiliare și casnice. 

Conținutul curriculumului este structurat pe 3 unități de învățare: 

               1. Linii electrice de tensiune înaltă. 

               2. Rețele electrice de consum 

               3. Rețele electrice interioare.  

Scopul studierii curriculumului este pregătirea fundamentală a elevilor în domeniul 

alimentării cu energie electrică a localităților rurale și a întreprinderilor agricole.                                                         

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru  dezvoltarea profesională 

 

Disciplina  ,, Alimentarea cu energie electrică ” reprezintă una din disciplinele de spacialitate de 

bază ale ciclului de disciplini tehnice. 

               Obiectivul acestei discipline îl constituie studierea rețelelor de alimentare cu energie 

electrică de tensiuni înalte și de consum în strânsă legătură cu aplicațiile tehnice și utilizarea în 

practică. 

              Pornind de la esența teoriei și de la modelul de predare a disciplinei, prezenta  

programă dezvoltă interesul față de profesia aleasă, orientînd elevii spre activități independente 

de microcercetare. 

              Disciplina data oferă posibilitatea exersării de competențe, cum ar fi: formularea 

de ipoteze, desfășoară independența activității individuale, formarea de concluzii și 

argumentarea lor, luarea deciziilor, monitorizarea activității profesionale etc. 
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              Dezvoltarea complexului electroenergetic este una din condițiile de bază a dezvoltării 

economice a Republicii Moldova și avînd unități și instalații cu un grad sporit de complexitate și 

automatizare presupune cunoștințe temeinice de specialitate în domeniile respective, bazate pe o 

largă și aprofundată pregătire teoretică. 

              În acest context putem sublinia și importanța disciplinei ,, Alimentarea cu energie 

electrică” , menită să contribuie la pregătirea fundamental a elevilor în domeniul alimentării cu 

energie electrică a localităților rurale și a întreprinderilor agricole.  

 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 

 

      1.  Montarea liniilor electrice aeriene de tensiune înaltă prin conductoare neizolate şi izolate. 

      2. Trasarea și montarea liniilor electrice de tensiune înaltă prin cablu subteran.  

      3. Montarea aparatajului și părților electroconductoare ale dispozitivelor de distribuire a 

energiei electrice. 

      4. Montarea liniilor electrice de consum prin conductoare neizolate, izolate și cabluri 

subterane. 

      5. Montarea și exploatarea posturilor de transformare de consum și a stațiilor electrice de 

rezervă. 

      6. Folosirea în practică a aparatelor de măsurare și control și transformatoarelor de măsură.                                                                                                                                                                          

      7. Montarea rețelelor electrice interioare pentru diferite tipuri de încăperi. 

 

IV. Administrarea disciplinei   

 

  Tabela 1 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de  

evaluare 

Numărul de 

credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
 

Prelegeri Practică   

7 150 60 30 60 Examen 5 
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V. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare     

 

 Tabela 2 

 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 

Individual Prelegeri Practică 

Linii electrice de tensiune înaltă  30 10 4 16 

Rețele electrice de consum 58 26 12 20 

Rețele electrice interioare 62 24 14 24 

                  Total 150 60 30 60 

                             

 

 

VI. Unitățile de învățare  

 

 Tabela 3 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Linii electrice de tensiune înaltă 

UC 1.  Montarea liniilor 

electrice aeriene de 

tensiune înaltă prin 

conductoare neizolate şi 

izolate. 

 UC2. Trasarea și 

montarea liniilor 

electrice de tensiune 

înaltă prin cablu 

subteran.  

Tema 1.1. Producerea şi transportarea 

curentului electric  

Tema 1.2. Aparatele şi părţile 

electroconductoare ale circuitelor 

de tensiune înaltă 

Tema 1.3. Montarea liniilor electrice 

aeriene cu tensiunile de 

35 … 110 kV prin conductoare neizolate 

și izolate 

Tema 1.4. linii electrice prin cablu 

  A1. Montarea 

elementelor 

liniilor electrice de 

tensiune înaltă prin 

conductoare neizolate 

A2. Montarea 

elementelor 

liniilor electrice de 

tensiune înaltă prin 

conductoare izolate 
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 UC3. Montarea 

aparatajului și părților 

electroconductoare ale 

dispozitivelor de 

distribuire a energiei 

electrice. 

 

subteran cu tensiunile pînă 

la 35 kV  

Tema 1.5. Substaţii electrice raionale  

 Tema 1.6. Dispozitive de distribuție ale 

substațiilor electrice raionale 

Tema 1.5. Automatica substațiilor 

electrice raionale 

Tema 1.6. Protecția muncii la 

montarea elementelor rețelelor 

electrice de tensiune înaltă                                                                                 

A3. Montarea 

elementelor 

liniilor electrice de 

tensiune înaltă prin  

cabluri subterane 

A4. Montarea 

aparatelor 

și părților 

electroconductoare ale 

liniilor de tensiune 

înaltă                     

  2. Rețele electrice de consum 

 UC 4. Montarea liniilor 

electrice de consum prin 

conductoare neizolate, 

izolate și cabluri 

subterane. 

 UC 5. Montarea și 

exploatarea posturilor 

de transformare de 

consum și a stațiilor 

electrice de rezervă. 

 UC 6. Folosirea în 

practică a aparatelor de 

măsurare și control și 

transformatoarelor de 

măsură.                                                                                                                                                                          

Tema 2.1. Linii electrice aeriene de 

consum prin conductoare neizolate 

Tema 2.2. Linii electrice de consum prin 

cabluri izolate autopurtate  

Tema 2.3. Posturi de transformare de 

consum  

Tema 2.4. Linii electrice de consum prin 

cablu subteran   

Tema 2.5. Branșamente în clădiri și 

edificii de la linii electrice de consum  

Tema 2.6. Alimentarea întreprinderilor 

agricole de la 

rețele electrice raionale                           

A5. Conectarea 

posturilor de 

transformare de 

consum la linii electrice 

aeriene 

A6. Conectarea 

posturilor de 

transformare de 

consum la linii electrice 

prin cablu 

subteran. 

A7. Efectuarea 

branşamentelor în 

clădiri şi edificii de la 

linii elecrtice aeriene de 

consum prin 

conductoare neizolate 

A8. Montarea liniilor 

electrice prin cablu 

izolat autopurtat, 

utilizînd armatura 
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NILED 

A9. Branşamente în 

clădiri şi edificii de la 

linii electrice prin cablu 

subteran 

3. Rețele electrice interioare 

UC7. Montarea 

rețelelor electrice 

interioare pentru diferite 

tipuri de încăperi. 

 

 

Tema 3.1. Reţele electrice în interiorul 

întreprinderii de forţă şi pentru iluminare 

Tema 3.2. Conductoarele şi cablurile 

reţelelor electrice interioare, alegerea lor 

după gradul admisibil de încălzire 

Tema 3.3. Reţele electrice interioare 

deschise 

Tema 3.4. Reţele electrice interioare 

închise 

Tema 3.5. Legătura cu pămîntul, 

dispozitivele de legare la pămînt                                     

A10. Aplicarea 

metodelor și 

procedeelor de 

conectare și instalare a 

elementelor 

dispozitivelor de 

distribuţie ale reţelelor 

interioare 

A11. Aplicarea              

metodelor și 

procedeelor de 

conectare și instalare a 

elementelor 

reţeleielectrice 

interioare deschise 

A12. Aplicarea              

metodelor și 

procedeelor de 

conectare și instalare a 

elementelor 

reţeleielectrice 

interioare de forţă 

închise 

A13. Calcularea 

rezistenței și instalarea 

prizei la pămînt.              
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

                                                                                                   Tabela 4 

 

Materii pentru studiul individual 

Produse 

de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni 

de 

realizare 

1. Linii electrice de tensiune înaltă 

  Producerea industrială a curentului electric. Tipurile 

stașiilor electrice de producere a curentului electric. 

Parametrii nominali ai instalațiilor electrice. 

Transportarea curentului electric. Tipurile substaţiilor 

electrice de transformare şi a posturilor de 

transformare.  Sistemul electroenergetic al Republicii 

Moldova. Strategia energetică a Republicii Moldova 

pînă în anul 2030. Specificul şi sarcinile alimentării cu 

energie electrică a localităţilor rurale şi a 

întreprinderilor gospodăriei săteşti. Stîlpii şi 

izolatoarele liniilor aeriene de tensiune înaltă: 

destinaţia, construcţia, metodele de instalare şi 

montare. Montarea liniilor electrice de tensiune înaltă 

prin conductoare neizolate. Montarea liniilor electrice 

de tensiune înaltă prin conductoare izolate. Montarea 

aparatelor de tensiune înaltă a circuitelor de forță: 

decuplatoare și întrerupătoare de forță; siguranțe 

fuzibile de tensiune înaltă; întrerupătoare de tensiune 

înaltă; scurtcircuitoare; separatoare ș.a. 

Construcţia cablurilor de putere pentru tensiuni pînă la 

35 kV. Specificul trasării liniilor de putere prin cablu. 

Tehnica securităţii la efectuarea lucrărilor de montare 

ale liniilor electrice prin conductoare izolate, neizolate 

și prin cablu subteran.                                   

 Referat 

 

Comunicare 

orală a 

referatului; 

Prezentarea 

documentelor 

elaborate. 

     16 
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2. Rețele electrice de consum 

           Posturi de transformare de consum 6 ... 10/0,38 

kV: construcţia, montarea. Dispozitivele de distribuţie 

ale posturilor de transformare de consum. Automatica 

şi protecţia posturilor de transformare de consum. 

Conectarea posturilor de transformare de consum la 

linii electrice                                                                                                                                    

aeriene 6 ... 10 kV. Conectarea posturilor de 

transformare de consum la linii electrice prin cablu 

subteran. Conductoare neizolate pentru linii electrice 

aeriene de consum. Stîlpii liniilor electrice aeriene de 

consum. Montarea liniilor aeriene de consum prin 

conductoare neizolate. 

Linii electrice aeriene de consum după sistemul 380 / 

220V cu neutru conectat la pămînt.                                                                                                                                       

Organizarea trecerilor liniilor electrice aeriene peste 

căile de acces, construcţii, trecerea 

de la linii aeriene spre linii prin cablu subteran, linii 

aeriene de consum în apropierea                                                                                                                                      

liniilor aeriene de tensiune înaltă ş.a. Organizarea 

iluminării stradale de la linii electrice de consum prin 

conductoare neizolate. Branşamente în clădiri şi 

edificii de la linii electrice aeriene. Graficele de 

sarcină şi pierderile de energie electrică în reţelele de 

consum. Conductoare izolate pentru linii aeriene de 

consum. Furnitura de montare a liniilor electrice prin 

cablu izolat autopurtat. Metode şi tehnologii de 

montare a liniilor aeriene prin cablu izolar autopurtat. 

Căderile de tensiune şi pierderile de putere în reţelele 

de 

consum. Branşamente, treceri de la linii aeriene la linii 

prin cablu subteran ş. a. de la linii  electrice prin cablu 

izolat autopurtat, utilizînd armatura NILED. 

Construcţia cablurilor reţelelor electrice de alimentare 

Referat Comunicare 

orală a 

referatului; 

Prezentarea 

documentelor 

elaborate 

20 
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cu tensiuni pînă la 1000V. Construcţia cablurilor 

reţelelor de automatizare. Elementele liniei electrice 

prin cablu subteran. Linii electrice prin cablu subteran: 

metode şi tehnologii de trasare şi montare. Tehnologii 

de efectuare a conexiunilor, racordărilor, ramificărilor 

în liniile electrice de alimentare prin cablu subteran. 

Branşamente în clăiri şi edificii de la linii electrice prin 

cablu subteran.                                                                                                                                               

Construcţia cablurilor de putere pentru tensiuni pînă la 

35 kV. Specificul trasării liniilor de putere prin cablu. 

Tehnica securităţii la efectuarea lucrărilor de montare 

ale liniilor electrice prin cablu subteran.                                                                                                                                                

3. Rețele electrice interioare 

Reţele electrice în interiorul intreprinderii aeriene prin 

conductoare neizolate şi prin 

cablu  izolat autopurtat. Cerinţele faţă de amplasarea 

şi montarea elementelor liniilor 

electrice interiorul intreprinderii aeriene. Staţii 

electrice de alimentare de rezervă. Aparatele de 

măsură şi control, automatica staţiilor de rezervă. 

Conductoare neizolate pentru linii electrice 

aeriene.Conductoare izolate pentru linii  

electrice interioare.Cablurile liniilor electrice 

interioare. Determinarea şi alegerea ariilor  

secțiunilor transversale ale conductoarelor și 

cablurilor după gradul admisibil de încălzire 

a lor. Corelarea caracteristicilor aparatelor de 

protecție cu sarcinile admisibile după gradul  

de încălzire al conductoarelor și cablurilor rețelelor 

interne. Clasificareaincăperilor. Tipurile și specificul 

rețelelor electrice interioare. Alegerea tipurilor 

conductoarelor și cablurilor. Schemele electrice 

principiale ale liniilor electrice interioare. Reţele 

Referat Comunicare 

orală a 

referatului; 

Prezentarea 

documentelor 

elaborate 

24 
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electrice interioare deschise de forţă şi pentru 

iluminare. Metodele de conectare și instalare a 

conductoarelor şi cablurilor rețelelor interioare 

deschise. Dispozitivele de distribuţie ale reţelelor 

interioare. Metodele de montare ale aparatelor                                                                                                                                

dispozitivelor de distribuţie. Metodele de montare a 

furniturii reţelelor interioare deschise.  

Regulile de îndeplinire a rețelelor interioare după 

sistemul 380/220V cu neutru conectat la pămînt. 

Reţele electrice interioare închise de forţă şi pentru 

iluminare. Metodele de conectare și instalare a 

conductoarelor şi cablurilor rețelelor interioare 

închise. Dispozitivele de distribuţie ale reţelelor 

interioare închise. Metodele de montare a furniturii 

reţelelor interioare deschise. Regulile de conectare a 

utilajelor tehnologice la reţele interioare deschise şi 

închise. Aparatele de măsură și control în diferite 

circuite ale stațiilor de alimentare și substațiilor de 

transformare. Transformatoarele de măsură. 

Transformatoarele de tensiune și schemele de 

conectare a lor.Transformatoarele de curent și 

schemele de conectare a lor. Alegerea și controlul 

transformatoarelor de măsură. Supratensiunile în 

dispozitivele electrice și clasificarea lor. Apariția 

supratensiunilor atmosferice și pericolul lor pentru 

instalații și linii electrice. Protecția contra loviturilor 

directe ale fulgerului.    Aparate de protecție și izolare 

contra supratensiunilor. Noțiuni generale, destinația și 

rolul prizei la pămînt. Tensiunea de atingere și de pas. 

Construcția dispozitivelor de legare la pămînt. 

Calcularea prizei la pămînt. 
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VIII. Lucrările practice recomandate  

 

 

          Lucrarea practică nr.1. Metodele de montare a furniturii de montaj şi metodele de fixare a 

conductoarelor liniilor aeriene cu tensiunile 6 ... 10 kV

 Lucrarea practică nr.2. Montarea liniilor electrice de tensiune înaltă prin cablu subteran

 
Lucrarea practică nr.3. Conectarea posturilor de transformare de consum la linii electrice aeriene 

prin conductoare neizolate și cabluri izolate autopurtate
 

Lucrarea practică nr. 4. Conectarea posturilor de transformare de consum la linii electrice  

prin cablu subteran 

Lucrarea practică nr.5. Montarea furniturii de montaj pentru diferite tipuri de stîlpi ale reţelelor 

aeriene prin cabluri izolate autopurtate 

Lucrarea practică nr. 6. Efectuarea branşamentelor în clădiri şi edificii de la linii elecrtice aeriene 

de consum prin conductoare neizolate 

Lucrarea practică nr.7.  Aplicarea metodelor și procedeelor de conectare și instalare a 

elementelor dispozitivelor de distribuţie ale reţelelor electrice. 

Lucrarea practică nr. 8. Branşamente, treceri de la linii aeriene la linii prin cablu 

subteran ş. a. de la linii electrice prin cablu izolat autopurtat, utilizînd armatura 

NILED 

Lucrarea practică nr. 9. Aplicarea metodelor și procedeelor de conectare și instalare a 

elementelor reţeleielectrice interioare de forţă închise 

Lucrarea practică nr. 10. Aplicarea metodelor și procedeelor de conectare și instalare 

a elementelor reţeleielectrice interioare de forţă deschise 

Lucrarea de laborator nr.1. Montarea liniilor electrice prin cablu izolat autopurtat, 

utilizînd armatura NILED 

Lucrarea de laborator nr.2.Aplicarea metodelor și procedeelor de conectare și 

instalare a elementelor dispozitivelor de distribuţie ale reţelelor interioare 

Lucrarea de laborator nr. 3. Conectarea și montarea transformatoarelor de tensiune şi 

transformatoarelor de curent in circuitele de măsură. 

Lucrarea de laborator nr. 4. Studierea construcției și montarea părților componente 

ale dispozitivelor de protecție contra acțiunii supratensiunilor atmosferice. 

Lucrarea de laborator nr. 5. Studierea construcției și calcularea rezistenței prizei la pământ.
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IX. Sugestii metodologice

 

 

Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învăţarea Curriculum 

disciplinar, pentru învățământul profesional tehnic, Alimentarea cu energie electrică sunt: 

 

1. Formarea de competenţe profesionale ale elevilor din învăţământul profesional tehnic. 

 

2. Utilizarea metodelor active de instruire, centrate pe elev.

 

Prezentul Curriculumul serveşte ca bază pentru proiectarea şi organizarea procesului 

instructiv, în cadrul învățământului profesional tehnic la disciplinele conexe domeniului 

 

alimentării cu energie electrică a întreprinderilor agricole și a sectorului casnic.

 

În procesul de predare – învăţare elevul va fi pus permanent în situaţii de problemă, de 

descoperire a noutăţilor pentru sine; va fi stimulată munca independentă. Accentul va fi pus pe 

dezvoltarea capacităţilor mintale şi a aptitudinilor esenţiale, necesitând astfel o antrenare 

sistematică şi utilizarea unor metode active de învăţare.

 

Pentru a obţine rezultate bune la formarea gândirii logico – raţionale, profesorul va îmbina şi 

va folosi adecvat şi creator metodele didactice, va pune accentul pe învăţământul formativ –

 
dezvoltativ, individual şi cel de grup.

 Pe parcursul procesului de predare – învăţare – evaluare vor fi utilizate cele mai eficiente 

metode, procedee şi mijloace de învăţare în dependenţă de capacităţile individuale ale elevilor.

 Pentru însuşirea mai profundă a materialului se utilizează următoarele tehnologii de predare:

 - instruirea problematizată;

 - instruirea euristică;

 
- instruirea demonstrativă;

 
- simularea.

 

 Pentru formarea gândirii logico – creative:  

- asimilarea cunoştinţelor de către elevi în baza actelor normative și a instrucțiunilor; 

- întocmirea referatelor. 

Caracterul aplicativ impune folosirea sistemelor informaționale în domeniu: 

- simularea diferitor studii de caz; 

- analizarea datelor din raporturi. 
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X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale

 

 
Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea 

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în 

evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce ţin de interpretarea creativă a informaţiilor şi 

de capacitatea de a rezolva situaţiile de problemă. Activităţile de evaluare vor fi orientate spre 

motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a 

procesului de învăţare, stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, 

implementarea evaluării selective sau individuale. Pentru a eficientiza procesele de evaluare, 

înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va aduce la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, 

modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: observarea 

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversaţia, 

prezentarea proiectelor individuale de activitate. Prin evaluarea curentă/formativă, cadrele 

didactice informează elevul despre nivelul de performanţă; îl motivează să se implice în 

dobîndirea competenţelor profesionale.  

Evaluarea sumativă se realizează la finele modulului în baza simulării în atelier a unei 

situaţii de problemă din contexte profesionale variate, care solicită elevului demonstrarea 

competenţei profesionale.  

Cadrele didactice vor elabora sarcini prin care vor orienta comportamentul profesional al 

elevului spre demonstrarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop, vor fi clar stabiliţi 

indicatorii şi descriptorii de performanţă ai procesului şi produsului realizat de către elev. 

 
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu

 
 

Denumirea unităților Mijloace recomandate 

Linii electrice de tensiune înaltă Poligon ,,Montaj electric” în complect 

Laborator ,,Alimentare cu energie electrică” 

în complect 

Rețele electrice de consum 

Rețele electrice de consum 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

www.electrolibrary.info/books/electrosnabg.htm 


