
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  
1.2 Facultatea  de Inginerie 
1.3 Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare 
1.4 Domeniul de studii Inginerie electrică 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Electromecanică 
1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 
1.8 Codul disciplinei 50.00 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tracțiune electrică 
2.2 Responsabil  de curs Ș.l.dr.ing.,ec. Șteț Mihaela– mihaela.stet@ieec.utcluj.ro 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar / laborator / proiect Ș.l.dr.ing.,ec. Șteț Mihaela– mihaela.stet@ieec.utcluj.ro 

  
2.4 Anul de studiu               4 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 
2.7 Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă DS 
Opționalitate DI 

 
3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe    
săptămână 3 din 

care: 
3.2 

Curs 2 3.3 
Seminar  3.3 

Laborator 1 3.3 
Proiect  

3.4 Număr de ore pe 
semestru 42 din 

care: 
3.5 

Curs 28 3.6 
Seminar  3.6 

Laborator 14 3.6 
Proiect  

3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: 
(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe 
teren 

8 

(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 
(d) Tutoriat 2 
(e) Examinări 2 
(f) Alte activităţi: 0 

3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) 33 
3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) 75 
3.10 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului N/A 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului Prezenţa la laborator este obligatorie 

 
  



6. Competenţele specifice acumulate 
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C3.1. Descrierea principiilor de funcţionare a transformatoarelor, a convertoarelor statice, 
electromecanice, a echipamentelor electrice, a principalelor surse de perturbaţii 
electromagnetice, precum şi a normelor în privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) a 
echipamentelor electrice şi electronice 
C3.3. Identificarea sistemelor electromecanice în funcţie de componenţa acestora; modelarea 
matematică, precum şi descrierea cinematică şi dinamică a acestora 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea fenomenelor specifice, modelelor teoretice si metodelor 
de calcul, precum si solutiilor practice ale sistemelor actuale de tractiune 
electrica pentru transportul urban si interurban;  

7.2 Obiectivele specifice 

• să cunoască aspectele fundamentale referitoare la proiectarea, 
functionarea si exploatarea instalatiilor fixe (de energoalimentare) si 
mobile (vehiculele propriu-zise) de tractiune electrica 

• să proiecteze si sa exploateze echipamente componente ale 
instalatiilor fixe (de energoalimentare) si mobile (vehiculele propriu-
zise) de tractiune electrica urbana si interurbana;  

• să utilizeze eficient energia electrica in dezvoltarea durabila a unor 
moduri ecologice de transport public;  

• să analizeze si sa evalueze performantele globale ale unor sisteme 
tehnice complexe, inalt integrate, cum sunt cele moderne de 
tractiune electrica 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Cap. 1. Probleme generale privind tracţiunea electrică. 
Dezvoltarea tracţiunii electrice în România 
1.1. Evoluţia tracţiunii electrice 
1.2. Structura generală a unui sistem de tracţiune electrică 

2 
 
 

Prelegerea 
interactivă, 

Dezbaterea  

 

Cap. 2 Instalaţii fixe în tracţiunea electrică 
2.1. Substaţii de tracţiune 
2.2. Fideri de alimentare şi de întoarcere 
2.3. Linia de contact 
2.4. Posturi de secţionare, subsecţionare şi de punere în 
paralel 

4 
 
 

Cap. 3. Bazele dinamicii vehiculelor electrice motoare 
(VEM) 
3.1. Ciclurile de deplasare utilă şi diagramele de mers ale 
VEM 
3.2. Forţa de tracţiune în cazul VEM 
3.3. Forţele de frânare la VEM 
3.4. Forţele de rezistenţă la înaintare a VEM 

2 
 



Cap. 4. Sisteme de transmisie, sustentaţie şi ghidare ale 
unităţilor motoare  
4.1. Sisteme de transmisie la VEM propulsate cu motoare 
electrice rotative 
4.2. Sisteme de sustentaţie şi ghidare la VEM propulsate cu 
motoare electrice liniare 

4 
 

Cap. 5. VEMA alimentate în curent alternativ 
5.1. Regimul de tractiune si de franare la VEMA propulsate 
cu maşini de tracţiune de c.c. serie 
5.2. VEMA propulsate cu maşini de tracţiune asincrone 
trifazate 

3 
 

Cap. 6. Lomotive de tracţiune electrică feroviară cu 
aderenţă la cale 
6.1. Locomotive diesel electrice de c.c. 
6.2. Locomotive diesel-electrice de c.a.- c.c. 
6.3. Locomotive diesel-electrice de c.a. 

3 

  

Cap. 7. VEM alimentate în curent continuu 
7.1. Funcţionarea în regim de tracţiune şi de frânare 
electrică a VEMC propulsate cu maşini de tracţiune de c.c. 
serie 
7.2. Funcţionarea în regimurile de tracţiune şi de frânare 
electrică a VEMC propulsate cu maşini de tracţiune 
asincrone trifazate 

3 
 

  

Cap. 8. Vehicule electromotoare autonome 
8.1. Electromobile 
8.2. Vehicule electrice hibride 
8.3. Vehicule electrice 

3 
   

Cap. 9. Tracţiune electrică prin cablu 2   
Cap. 10. Perturbaţii electromagnetice în tracţiunea 
electrică 
10.1. Perturbaţii electromagnetice ale VEM 
10.2. Perturbaţii electromagnetice ale instalaţiilor fixe din 
STE 

2 
 

  

Bibliografie 
1. Condacşe, N., Locomotive şi trenuri electrice, Bucureşti, EDP, 1980 
2. Iancu, V., Tracţiune electrică. Institutul. Politehnic Cluj-Napoca, 1989 
3. Paun, S., Caracteristicile de tractiune ale vehiculelor feroviare electrice actionate cu motoare 

asincrone, Bucuresti, ASAB, 2002 
4. Păpuşoiu, G., Tracţiune electrică,  Lito UTP, Timişoara, 1991  
5. Turos, G., Locomotive si trenuri electrice. Sisteme de tractiune electrica. Vehicule de curent 

continuu, Bucuresti, ASAB, 2002 
6. Şteţ M., Tracţiune electrică, Note de curs, 2015 

8.2 Laborator Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Lucrare 1. Tehnica securitatii muncii. Norme de protectia 
muncii si prim ajutor in tractiunea electrica. Structura unui 
sistem de tracţiune electrică. Exemple şi probleme 
specifice 

2 Dezbaterea 

Problematizarea 

Studiul de caz 

 

 
Lucrare 2. Studiul substaţiei de curent continuu pentru 
troleibuze. Studiul reţelei de contact.  Studiul captatorilor 
de curent pentru troleibuze 

2 

Lucrare 3. Studiul circuitelor locomotivei diesel-electrice 2 
Lucrare 4. Studiul circuitelor locomotivei electrice. 
Locomotiva electrica românească 060 EA. Studiul reţelei 2 



de contact. Studiul captatorilor de curent pentru 
vehiculele electrice feroviare 
Lucrare 5. Reglarea vitezei motoarelor electrice de 
tracţiune de c.c. prin modificarea tensiunii de alimentare. 
Studiul circuitelor troleibuzului actionat cu motoare de c.c 
si c.a. 

2 

Lucrare 6. Sustentaţia, ghidarea şi propulsia cu pernă de 
aer şi pe pernă magnetică. Motorul liniar de inductie 2  

Lucrare 7. Vehicule electrice şi vehicule electrice hibride 2  
Bibliografie 

1. Condacşe, N., Locomotive şi trenuri electrice, Bucureşti, EDP, 1980 
2. Iancu, V., Tracţiune electrică. Institutul. Politehnic Cluj-Napoca, 1989 
3. Paun, S., Caracteristicile de tractiune ale vehiculelor feroviare electrice actionate cu motoare 

asincrone, Bucuresti, ASAB, 2002 
4. Păpuşoiu, G., Tracţiune electrică,  Lito UTP, Timişoara, 1991  
5. Turos, G., Locomotive si trenuri electrice. Sisteme de tractiune electrica. Vehicule de curent 

continuu, Bucuresti, ASAB, 2002 
6. Şteţ M., Tracţiune electrică, Note de curs, 2015 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi 
străinătate. 

 
10. Evaluare (prezenta fizica sau online) 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
 

Completitudinea şi corectitudinea 
cunoştinţelor;   
 Gradul de asimilare a limbajului de specialitate 
şi capacitatea de comunicare  
Coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa 
de argumentare;   
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate în activităţi intelectuale complexe;   

Examen scris, accesul 
la examen fiind 
condiţionat de 
participarea la 
laborator 
activităţile gen teme / 
referate, participare 
activă la curs, scurte 

teme sau sarcini 
individuale 

50% 
 

 
 

 
25% 

 
 

10.5.Laborator 
 

Capacitatea de aplicare în practică, în contexte 
diferite, a cunoştinţelor învăţate;  
Capacitatea de analiză, de interpretare 
personală, originalitatea, creativitatea 

Observația sistematică 
Verificare finală 

25% 
 
 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Înţelegerea principalelor concepte vehiculate 
• Cunoaşterea noţiunilor de bază privind tracțiunea electrică. 

 
 



Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 
 Curs Ş.l.dr.ing..ec. Şteţ Mihaela  

 Aplicații Ş.l.dr.ing..ec. Şteţ Mihaela  
 

Data avizării în Consiliul DIEEC. 
 
_______________________ 

 
 
 

Director DIEEC 
S. l. dr. ing. Claudiu Lung 
 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății de Inginerie 

 
_______________________ 
 

 
Decan 
Conf.dr. ing. Dinu Dărabă 
 
 
 
 

 


