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ENERGETICA GENERALĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Termoenergetică și Management în Energetică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0713.2 Termoenergetică,  
0710.1 n Inginerie și Management în Energetică, 
0713.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență); 
I (învățământ cu frecvență 

redusă) 

1 
1 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
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 

90 30 15 0 30 15 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Matematica, Fizica, Chimia 

Conform competențelor Alegerea soluției adecvate la nivel de proces și instalație pentru protecția 
mediului, pentru delimitarea corectă a domeniilor de aplicabilitate, cu 
respectarea criteriilor de performanță specifice. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Cursul este plasat pe platforma de e-learning a UTM. Pentru prezentarea materialului 
teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și calculator conectat la Internet.  

Laborator/seminar Studenții vor rezolva probleme și exerciții practice conform indicațiilor metodice plasate 
pe platforma MOODLE. Autoevaluarea cunoștințelor studenților se va realiza prin 
efectuarea testelor electronice, plasate pe platforma MOODLE. 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1. Capacitatea de a aplica cunoștințele privind principiile de funcționare ale instalaţiilor de 
conversie a energiei 

 Identificarea tehnologiilor ce stau la baza funcţionării sistemelor energetice. 
 Descrierea proceselor de transformare şi producere a energiei. 
 Aplicarea corectă a metodelor de analiză şi a criteriilor de alegere a soluţiilor adecvate 

pentru atingerea performanţei energetice. 
 Stabilirea etapelor de realizare a unui proiect de eficientizare energetică. 

 

Competențe 
transversale 

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. 

 

http://www.utm.md/
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6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Scopul cursului este de a familiariza viitorii ingineri energeticieni cu generalități 
despre energie, energetică, infrastructura sectorului energetic, conversia și 
producerea energiei cât și despre eficiența energetică. Cursul reprezintă elemente 
fundamentale despre cunoștințele generale despre resursele energetice și căile de 
transformare a acestora în energie electrică și termică. Disciplina dată contribuie la 
cunoașterea și înțelegerea aspectelor generale privind sistemele de producere, 
transport și distribuire a energiei electrice și termice. 

Obiectivele specifice - Definirea energiei, a formelor de energie şi a transformărilor energetice.  
- Definirea energeticii ca știință, ramură tehnică şi profesie. 
- Prezentarea sistemelor energetice şi a celor de conversie a energiei. 
- Prezentarea modalităților de conversie a diferitelor forme de energie. 
- Înțelegerea problemelor referitoare la economia de energie şi la politica energetică. 
- Folosirea cunoștințelor acumulate pentru rezolvarea unor probleme specifice 

domeniului energiei. 
- Însușirea terminologiei de specialitate folosite în domeniul energiei. 
- Cunoașterea modului în care se redactează o lucrare științifică. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Energia şi consumul de energie 4 2 

T2. Bilanţul – metodă de analiză a modului de consum a energiei 4 2 

T3. Producerea energiei termice şi electrice 8 2 

T4. Transportul şi distribuția energiei 8 2 

T5. Sistemul energetic naţional și interconexiunea cu alte sisteme energetice 4  

T6. Impactul sectorului energetic asupra mediului 2  

Total prelegeri: 30 8 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Abilităţi de lucru pe platforma de studiu online MOODLE 2 1 

LP2. Unităţile de energie și putere. Coeficienți de transformare a unităților de 
energie 

3 1 

LP3. Calculul cantităţii de energie produsă sau consumată într-o instalație 4 1 

LP4. Calculul consumului de combustibil şi a eficienţei energetice a unei instalaţii 4 1 

LP5. Legislaţia de bază în domeniul energetic. Pagini web din domeniul energetic 
al R. Moldova. 

2  

Total lucrări de laborator/seminare: 15 4 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 0% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare. 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări curente. 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final 

 


