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TERMODINAMICA TEHNICĂ 

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 licenţă, ciclul I 

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

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria formativă Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3; 
 E, PA 

F - unitate de curs 
fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
8 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

240 45 75 40 40 40 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Matematici speciale, Fizica I, Fizica II, Energetica 
generală 

Conform competenţelor Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 
domeniului de formare profesională; utilizarea lor adecvată în 
comunicarea profesională; Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru 
explicarea şi interpretarea a diverselor concepte, situaţii, procese, etc. 
asociate domeniului de formare profesională; Aplicarea diverselor 
principii şi metode de bază pentru soluţionarea problemelor tipice 
domeniului în condiţii de asistenţă calificată 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – două săptămâni după finalizarea acesteia.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Aplicarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare ale sistemelor de producere, 
transport şi distribuţie a energiei termice şi electrice precum şi impactul lor asupra 
mediului ambiant. 

 Identificarea tehnologiilor ce stau la baza funcţionării sistemelor energetice. 
 Descrierea proceselor tehnologice şi a principiilor de funcţionare şi explicarea adecvată a 

acestora. 
 Alegerea soluţiei adecvate la nivel de proces pentru identificarea corectă a domeniilor de 

aplicabilitate. 

http://www.utm.md/
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 Aplicarea corectă a metodelor de analiză şi a criteriilor de alegere a soluţiilor adecvate 
pentru atingerea performanţelor specifice. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Expunerea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice aferente proceselor 
tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei electrice şi a celei termice 

 Descrierea metodelor de analiză, modelare şi simulare proceselor termoenergetice; 
interpretarea corectă a relaţiilor de calcul. 

 Întocmirea schemelor de calcul, analiza datelor de intrare şi interpretarea corectă a  
rezultatelor obţinute.. 

 Compararea rezultatelor modelării cu cele experimentale sau de catalog. 
CP3. Soluţionarea problemelor ce ţin de dimensionarea, funcţionarea şi exploatarea 

echipamentelor şi instalaţiilor electro- şi termoenergetice. 
 Interpretarea  corectă a metodelor de dimensionare şi verificare. 
 Alegerea metodei de dimensionare şi verificare precum şi aplicarea etapelor de calcul. 
 Evaluarea corectitudinii îndeplinirii etapelor de calcul. 

CP6. Utilizarea independentă şi responsabilă a cunoştinţelor de bază în comanda, controlul 
şi exploatarea sistemelor energetice. 

 Determinarea parametrilor elementelor sistemelor termoenergetice. 
 Aplicarea metodelor de calcul privind regimul de funcţionare al sistemelor 

termoenergetice. 
 Elaborarea unui proiect privind optimizarea structurii şi parametrilor unui sistem 

termoenergetic. 

Competenţe 
transversale 

CT3. Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională a unei lucrări de specialitate pe o tema actuală în domeniu, utilizând 
diverse surse şi instrumente de informare. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Studiul și întelegerea ciclurilor directe și inversate, a proceselor de transfer termic și a 
principiilor termodinamicii 

Obiectivele specifice Studierea noţiunilor fundamentale despre energie 
Studierea principiilor termodinamicii 
Studierea transformărilor energetice 
Studiul principalilor agenţi termodinamici 
Aplicarea noţiunilor teoretice în practică 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Noțiuni de bază 6 2 

T2. Principiile de bază ale termodinamicii. 6 2 

T3. Gazele perfecte și transformările termodinamice. 4 2 

T4. Amestecurile de gaze perfecte. 2 1 

T5. Gazele reale și vaporii. 6 2 

T6. Ciclurile instalațiilor de forță cu turbine cu abur. 8 4 

T7. Analiza termodinamică a transformărilor termodinamice curente. 6 2 

T8. Ciclurile și instalațiile de forță cu mașini cu gaze 4 2 

T9. Ciclurile mașinilor frigorifice 3 1 
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Total prelegeri: 45 18 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP.1 Unităţile mărimilor fizice 2 - 

LP. 2 Calculul lucrului mecanic 2 1 

LP. 3 Calculul căldurii în diverse procese 3 1 

LP.4  Primul principiu al termodinamicii. Calculul bilanţului energetic 4 1 

LP.5 Principiul al doilea al termodinamicii. Calculul variaţiei entropiei în procese 
termodinamice 

4 1 

LP.6 Calculul indicilor ciclurilor directe şi inversate 4 1 

LP.7 Calculul parametrilor gazului perfect în diverse procese 4 1 

LP.8 Calculul energiei interne, entalpiei, entropiei, lucrului mecanic şi căldurii în 
procese politropice 

4 - 

LP.9 Calculul caracteristicilor şi funcţiilor gazelor perfecte 2 - 

LP.10  Calculul parametrilor gazelor reale 4 1 

LP.11  Calculul parametrilor şi funcţiilor de stare a vaporilor de apă cu diagrama 
h-s 

2 1 

LP.13 Calculul indicilor ciclului Rankine 4 1 

LP.14 Calculul indicilor ciclului cu încălzire regenerativă a apei de alimentare 2 - 

LP.15 Laminarea gazelor şi vaporilor 2 1 

LP.16 Comprimarea gazelor şi vaporilor 2 - 

LL.1 Determinarea capacităţii termice a aerului 4 2 

LL.2 Studierea randamentului termic al ciclurilor instalaţiei termice 4 2 

LL.3 Determinarea titlului de vapori de apă 4 - 

LL.4 Studierea proceselor de comprimare 4 2 

LL.5 Încercarea instalaţiei frigorifice cu compresie de vapori 4 2 

LL.6 Studierea particularităților aerului umed 4 - 

LL.7 Studierea indicilor ciclului Rankine  6 - 

Total lucrări de laborator/seminare: 75 18 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Adrian Opriţoiu. Termodinamica tehnică. Termotehnica şi aparate termice, Cluj-
Napoca, 1989 

2. Crutov V.I. şi alţii. Termotehnica, Chişinău, Editura „Lumina”, 1991. 
3. Adrian Badea și alții. Bazele termoenergeticii. București, Universitatea Politehnică din 

București, Facultatea de Energetică, 2003 

4. Rivkin S.L. şi Alexandrov A.A., Teplofiziceschie svoistva vodî i vodeanogo para. M., 
Energia, 1980. 

Suplimentare 1. Vladimir Kirillin i dr. Tehnicescaia termodinamica. M.: Energia, 1974. 
2. Adrianova T.N. şi alţii. Culegere de probleme la termodinamica tehnică, M., 

Energoizdat, 1981. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 
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15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii și înțelegerii bazelor termodinamicii tehnice. 

 


