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Competenţe specifice care urmează a fi obținute 

Efectuarea lucrării de an la disciplina Acționări electrice 
presupune dezvoltarea de către studenți a următoarelor competențe: 

Competenţe profesionale: 
1. Soluţionarea problemelor ce ţin de dimensionarea,

funcţionarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor 
electromecanice. 

2. Descrierea funcţionării echipamentelor la nivel individual
şi sistemic, a metodelor de dimensionare şi verificare a funcţionării 
acestora. 

3. Interpretarea corectă a metodelor de dimensionare şi
verificare. 

Competenţe transversale: 
1. Identificarea şi formularea obiectivelor de realizat, a

resurselor disponibile şi a etapelor de lucru potrivit scopului, 
termenului de realizare şi a riscurilor aferente. 

2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi de muncă 
eficientă în cadrul echipei. 
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INTRODUCERE 

În Introducere se descrie obiectul de studiu, problemele 
actuale ale acționării sistemelor de pompare, scopul şi sarcinile 
lucrării  

În conformitate cu Strategia  de alimentare cu apă şi 
sanitaţie (2014–2028), HG a Republicii Moldova nr. HG199/2014, 

importanța sistemelor de pompare este cauzată de rolul lor pentru 
domeniile domestice, comercial, industrial, agricol, municipal etc. 
Pe plan mondial, sistemele de pompare dețin o cotă de consum de 
energie electrică de cca 20-25% din tot volumul produs. Evident,  
un sistem de pompare performant și energetic eficient poate fi 
realizat doar în baza unei acționări electrice corect proiectate și 
implementate. Aceasta trebuie să fie în plină corelare cu 

Regulamentul UE 2019/1781  (Regulamentul UE 640/2009  a fost 
abrogat) de proiectare ecologică (ecodesign),  care  a stabilit cerințe 
noi și mai exigente atât pentru motoarele de joasă tensiune, cât și 
pentru variatoarele de viteză, stabilind cerințe noi mult mai 
exigente, cu  implementarea în două etape (pe 1 iulie 2021 și 1 iulie 
2023). 

Scopul lucrării de an constă în proiectarea acționării 
electrice automatizate a  sistemului de pompare pentru 
domeniul de utilizare specificat. 

 Sarcina individuală a tezei de an pentru fiecare student este 
formulată în fișierele Sarcina grupei ISEM-AAX pentru teza de 
an la cursul Acționări electrice și Sarcina personală pentru teza 
de an la cursul Acționări electrice, gr.ISEM-AAX” (anexa 1). În 
primul fișier, pentru fiecare student din grupa academică respectivă 
sunt prescrise valorile maxime ale debitului Q şi înălțimii de 
pompare H, producătorul și tipul pompei, domeniul de utilizare.  
Fiecare student completează ”Sarcina personală”, unde se înscrie 
numele și prenumle, datele sistemului de pompare  (p.2).  În p.3 al 
”Sarcinii” se conține ciclul diurn procentual de lucru (Q, %) al 
sistemului de pompare, care în lucrare trebuie recalculat în m3/h  
față de valoarea debitului maxim.  
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Sarcinile lucrării de an constau în calcularea şi alegerea 
pompei centrifuge, calcularea puterii şi alegerea motorului asincron 
şi a convertorului static de frecvență, calcularea şi construirea 
caracteristicilor de funcționare ale pompei şi magistralei hidraulice, 
calcularea şi construirea caracteristicilor de reglare ale pompei şi 
motorului electric, elaborarea schemei funcționale a acționării 
electrice, alegerea controlerului de comandă şi elementelor de 
comutație/protecție. 

Una dintre cele mai actuale probleme - reducerea consumului 
de energie electrică  - este abordată prin calcularea consumului de 
energie a sistemului de pompare cu sarcină variabilă prin reglarea 
mecanică şi electrică cu mijloacele acționării electrice reglabile. 

1. DOCUMENTAREA TEHNICA ÎN ACȚIONAREA
ELECTRICĂ A SISTEMELOR DE POMPARE

Capitolul 1 se elaborează în baza studiului și analizei 
literaturii tehnice (manuale, documentația firmelor producătoare, 
acte normative, lucrări științifice, internet etc.), evident, cu referință 
la domeniul de utilizare prescris în sarcină. 

Sistemele de pompare sunt destinate pentru transferul 
lichidului de la sursă la punctul de destinație. Un sistem de pompare 
cu acționare electrică este constituit din pompă, motor electric de 
acționare, conductă (magistrală) pentru transportarea lichidului, 
ventile, valve, filtre de intrare, aparate de control și măsurare etc. 
Pompa și motorul electric sunt elementele principale ale sistemului 
de pompare (fig.1.1). 

Este importantă cunoașterea structurii sistemelor de pompare  
puse în mișcare cu motoare electrice, construcției și clasificarea  
pompelor. Pentru un domeniu sau altul pot fi utilizate pompe 
centrifuge sau cu piston, cu rotorul umed sau uscat, cu unul sau mai 
multe rotoare, mono- sau multietajate. Pompele pot fi reglate 
mecanic (ventile, valve) sau electric (motoare electrice și 
convertoare electronice, motoare electrice în cascadă). Domeniul de 
utilizare a sistemului de pompare este deosebit de larg: domeniul 
rezidențial sau industrial, de la alimentarea cu apă potabilă până la 
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