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POLITICI ENERGETICE  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Termoenergetica și Management în Energetică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 
521.8 Inginerie și Management în Energetică 
523.2. Teromenergetică 
523.1 Electroenergetică 

Anul de studiu Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învățământ cu frecvență) 
V (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

7 
9 

E 
unitate de curs 
de specialitate 

unitate de curs 
obligatorie 

2 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/ 

seminar 
Proiect 
de an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicații 

60 (învățământ cu frecvență) 30 - - 30 - 

60 (învăţământ cu frecvenţă redusă) 8 - - 52 - 
 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învățământ 

Energetica generală, Bazele statului și dreptului, Economia complexului 
energetic. 

Conform competențelor 
Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și de 
formare profesională asistată (portaluri Internet,  aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.). 

 

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs 
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector conectat la 
calculator. 

Seminar 
Studenții vor pregăti teme individuale și vor răspunde la întrebări în baza cursurilor teoretice. 
Este încurajată dezvoltarea abilităților de argumentare, dialog și prezentare în fața publicului. 

 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP4. Rezolvarea de probleme aferente complexului energetic, corelat cu legislația din 
domeniu și cu principiile politicilor energetice. 

 Descrierea metodelor de bază la elaborarea strategiilor și politicilorîn domeniul 
energetic, respectiv a principiilor de funcționare a acestora; 

 Estimarea eficienței politicilor energetice și interpretarea corectă a principiilor de 
tranzacționare a energiei; 

 Alegerea sistemului de management energetic privind controlul și gestionarea energiei 
termice și electrice; 

 Elaborarea și analiza rapoartelor și actelor normative în domeniu; 
 Descrierea și interpretarea corectă a unei politici energetice; 
 Descrierea unei strategii în domeniul energetic și a funcționării pieței de energie. 

Competențe CT1. Identificarea și formularea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, și a etapelor 

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/zi/FE/plan2011-ee-zi.pdf
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transversale de lucru, potrivit scopului, termenului de realizare și a riscurilor aferente; 
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de 

tehnici de relaționare și de muncă eficientă în cadrul echipei; 
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și de formare 

profesională asistată (portaluri Internet,  aplicații software de specialitate, baze de date, 
cursuri on-line etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Interpretarea documentelor de politică energetică și organizarea pieței energiei 

Obiectivele specifice 

Înțelegerea modalității de elaborare și aprobare a politicilor energetice; 
Cunoașterea cadrului juridic de reglementare a sectorului energetic; 
Interpretarea și coroborarea legislației primare cu cadrul juridic secundar; 
Cunoașterea cadrului instituțional în domeniu și participanții la piața energiei; 
Cunoașterea organizării segmentelor pieței energiei. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Energetica și politicile energetice. Noțiuni de bază și definiții. 2 1 
 T2. Energetica mondială şi a UE, tendinţe generale. 2 

T3. Noțiuni de politică și legislație în domeniul energetic 2 1 

T4. Securitatea energetică europeană 2 1 

T5. Politici energetice în promovarea Surselor de Energie Regenerabilă 2 1 
 T6. Politici energetice în domeniul eficienței energetice 2 

T7. Impactul dezvoltării sectorului energetic asupra mediului ambiant 2 
1 

T8. Dezvoltarea durabilă în sectorul energetic 2 

T9. Politica și legislația energetică națională a RM 2 
1 

T10. Noțiuni de reformă energetică în SE 2 

T11. Preocupările cheie în domeniul energetic. Strategiile energetice ale RM. 2 
1 

T12. Legislația energetică și actele naționale ce privesc dezvoltarea durabilă 2 

T13. Noțiuni de infrastructură a sectorului energetic 2 
1 

T14. Elaborarea de strategii și politici energetice eficiente 2 

Total prelegeri: 30 8 
 

8. Referințe bibliografice 

Principale 

1. Valentin ARION, Strategii și politici energetice (Uniunea Europeană și Republica 

Moldova), Chișinău, Editura „Universul”, 2004. 

2.  A. Leca, Principii de management energetic, București, 1994. 

3. Anuarul statistic al Republicii Moldova, Chișinău 2015. 
4. www.lex.justice.md  

Suplimentare 
5. www.particip.gov.md  
6. www.eur-lex.europa.eu  
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

60% - - 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la examen final; 
Activitate curentă în cadrul seminarelor. 
 


