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ALIMENTĂRI CU GAZE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Termotehnică și Management în Energetică 

Ciclul de studii Studii superioare de licențã, ciclul I 

Programul de studiu 521.8  Inginerie și Management în Energetică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativã 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţã); 
 

5 E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învãțãmânt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregãtire aplicații 

150 30 15/30 - 45 30 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Pentru formarea competenţelor profesionale în domeniul Alimentării cu 
Gaze studentul trebuie să posede cunoştinţe relevante în Fizică, 
Matematică, Chimie, Grafica inginerească, Termodinamică tehnică, 
Transfer de căldură şi masă, Combustibil și generatoare de căldură, etc.. 

Conform competenţelor Succesul însuşirii unităţii de curs impune faţă de studenţi posedarea unui 
spectru larg de abilităţi aprofundate în ceea ce priveşte cunoaşterea 
legilor fundamentale care guvernează fenomenele fizice specifice 
domeniului, a aparatului matematic necesar pentru efectuarea calculelor 
de dimensionare a elementelor acestor instalaţii, cunoaşterea principiilor 
de alcătuire a sistemelor de instalaţii pentru construcţii, proprietăţilor 
fizico-mecanice ale materialelor de instalaţii, caracteristicilor tehnice şi 
funcţionale a dispozitivelor, echipamentelor, utilajelor şi tehnologiilor 
specifice pentru execuţia diferitor categorii de instalaţii, utilizarea 
programelor profesionale de calcul la dimensionarea şi reprezentarea 
grafică a sistemelor de instalaţii pentru construcţii şi interpretării 
rezultalelor obţinute etc.  

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Titre de hidrocarburi. Mostre de ţevi, armaturi şi accesorii utilizate pentru 
proiectarea şi realizarea reţelelor de distribuţie a gazelor. Secţiuni a diferitor aparate de 
măsură şi control utilizate la distribuţia gazelor. Machete demonstrative a unor părţi 
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componente ale sistemelor de distribuţie a gazelor, instalaţiilor de reglare a presiunii 
gazelor şi de evidenţă a consumului de gaze la consumatori. Nu vor fi tolerate întârzierile 
şi ieşirele voluntare a studenţilor din sala de curs, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Pentru a fi admis la efectuarea lucrărilor de laborator fiecare student va promova 
obligatoriu o evaluare cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulelor securităţii şi 
antiincendiare la utilizarea gazelor combustibile naturale. Orice lucrare de laborator 
impune cunoaşterea aprofundată de către studenţi a fenomenelor fizice şi chimice, 
legităţilor principale care intervin la efectuarea lucrărilor, etapelor şi ordinii efectuării 
aplicaţiilor experimentale la instalaţia de laborator. Studenții vor perfecta rapoarte 
conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrãrii de 
laborator – o sãptãmânã dupã finalizarea acesteia.  
Pentru a fi admis la orele de seminare studentul trebuie să studieze sistematic materialul 
teoretic expus la orele de curs, să poată identifica acea parte a materialului teoretic 
necesar pentru rezolvarea aplicaţiilor practice impuse în cadrul seminarului, să poată 
analiza profesionist şi responsabil rezultatele obţinute, corelaţia acestora cu legităţile 
fizice  care le guvernează precum şi de a aprecia gradul de corectitudine a calculelor 
efectuate.   

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Identificarea constructivă şi funcţională a elementelor şi sistemelor de instalaţii pentru 
transportul, distribuţia şi utilizare a gazelor combustibile naturale  

 Cunoaşterea atributelor tehnice şi identificarea rolului funcţional a elementelor şi 
sistemelor de instalaţii  pentru transportul, distribuţia şi utilizarea gazelor naturale 
combustibile.  

 Identificarea şi particularizarea soluţiilor constructive a sistemelor de instalaţii pentru 
transportul, distribuţia şi utilizarea gazelor combustibile naturale.  

 Posedarea abilităţilor de reprezentare grafică a elementelor şi sistemelor de instalaţii 
destinate pentru transportul, distribuţia şi utilizarea gazelor combustibile naturale şi 
lichefiate. 

 Cunoaşterea conţinutului şi gradului de detaliere a documentaţiei tehnice pe faze de 
promovare a investiţiilor, la realizarea proiectelor în domeniul alimentării cu gaze 
combustibile naturale a comunităţilor, ansamblurilor de locuinţe, întreprinderilor 
industriale şi agroindustriale etc.  

CP2. Efectuarea calculelor de dimensionare pentru elementele sistemelor de distribuţie şi 
utilizare a gazelor combustibile naturale  

 Aplicarea cunoştinţelor teoretice de bază obţinute la studierea unităţilor de curs 
fundamentale şi de orientare spre specialitate, la determinarea parametrilor energetici şi 
tehnici a gazelor combustibile naturale (amestecurilor de hidrocarburi).   

 Aplicarea normelor specifice de consum la calcularea necesarului anual şi maxim orar de 
gaze pentru diferite categorii de consum. Calculul regimurilor consumurilor de gaze şi 
interpretarea grafică a rezultatelor pentru diverse categorii de consumatori.  

 Definirea parametrilor funcţionali şi a ipotezelor de calcul pentru dimensionarea 
echipamentelor, dispozitivelor şi utilajelor specifice sistemelor de distribuţie şi utilizare a 
gazelor combustibile naturale. 

 Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare în documentele tehnice ale 
proiectului. 

 
 

Competenþe CP3. Cunoaşterea şi proiectarea tehnologic şi economic a sistemelor de instalaţii pentru 
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profesionale distribuţia şi utilizarea gazelor combustibile naturale şi lichefiate. 
 Identificarea fazelor tehnologice impuse la proiectarea şi realizarea sistemelor de 

instalaţii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor combustibile naturale. 
 Cunoaşterea proprietăţilor şi caracteristicilor tehnic-funcţionale a materialelor folosite la  

proiectarea şi realizarea  instalaţii de gaze naturale şi a tehnologiilor de punere a lor în 
operă.  

 Cunoaşterea şi aplicarea exigenţelor esenţiale impuse de prevederile normelor în vigoare 
cu privire la calitatea elementelor componente a sistemelor de distribuţie şi utilizare a 
gazelor naturale combustibile. 

 Cunoaşterea şi utilizarea profesionistă a normelor, standardelor şi reglementărilor 
tehnice specifice domeniului a alimentare cu gaze combustibile naturale a 
consumatorilor. 

 Adaptarea metodelor de calcul aplicate la particularităţile specifice elementelor şi 
sistemelor de instalaţii pentru distribuţia şi utilizarea gazelor combustibile naturale. 

Competenţe 
transversale 

CT1. În situaţii bine definite selectează şi aplică, în limitele autonomiei atribuite, decizii 
corecte şi profesioniste. 

CT3. La identificarea unei noutăţi profesionale din domeniul gazelor se documentează 
asupra oportunităţilor utilizării acesteia în rezolvarea problemelor profesionale 
curente.  

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea tehnicilor şi tehnologiilor moderne de valorificare şi utilizare eficientă a 
combustibililor gazoşi, metodelor şi soluţiilor care asigură o economicitate sporită, un 
coeficient mai bun de utilizare a reţelelor şi instalaţiilor de transport, distribuţie şi 
utilizare a gazelor combustibile naturale şi lichefiate. 

Obiectivele specifice Cunoaşterea categoriilor de combustibili gazoşi folosiţi în scopul generării prin ardere 
a energiei termice, metodelor şi tehnologiilor de captare, tratare, transportare şi 
distribuţie a gazelor naturale combustibile. 
Asigurarea cunoştinţelor referitoare la structura, clasificarea şi prevederile normelor 
impuse la proiectarea şi realizarea sistemelor moderne de alimentare cu gaze a 
localităţilor şi consumatorilor finali. 
Dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor practice legate de proiectarea şi 
dimensionarea echipamentelor şi sistemelor de instalaţii pentru transportul, 
distribuţia şi utilizarea gazelor combustibile naturale şi lichefiate. 

 

7. Conţinutul unitãţii de curs/modulului 

Tematica activitãţilor didactice 

Numãrul de 
ore 

învãţãmânt cu 
frecvenţã  

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Istoricul dezvoltării ramurii de aprovizionare în Republica Moldova. Rolul 
combustibilului gazos în bilanțul energetic al RM 

2 

T2. Captarea, tratarea şi transportarea gazelor naturale combustibile . 8 

T3. Determinarea consumului de gaze. Calculul necesarului anual şi maxim orar de gaze. 
Regimurile consumului de gaze pentru diverse categorii de consumatori. 

6 

T4. Distribuţia gazelor naturale combustibile. 6 
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T5. Reglarea presiunii gazelor. Staţii şi instalaţii de reglare a presiunii gazelor. 8 

Total prelegeri: 30 
 

 

 

Tematica activitãților didactice 
Numãrul de ore 

învãţãmânt cu frecvenţã 

Tematica seminarelor 

S1. Aplicaţii de calcul la legile gazelor perfecte şi reale (repetarea materialului studiat în 
cadrul cursului de fizică, chimie, termodinamică tehnică, transfer de căldură şi masă) . 

2 

S2. Aplicaţii de calcul la determinarea caracteristicilor tehnice şi energetice de bază a gazelor 
combustibile (amestecurilor de gaze) 

2 

S3. Aplicaţii de calcul la determinarea necesarului anual de gaze pentru diverse categorii de 
consumatori. 

8 

S4. Calculul regimurilor consumului de gaze (lunar, diurn, orar) pentru diverse categorii de 
consumatori. 

8 

S5. Aplicaţii de calcul la determinarea consumului maxim orar de gaze pentru diverse 
categorii de consumatori prin aplicarea coeficienților de neuniformitate și simultanietate. 

4 

S6. Aplicații de calcul la determinarea modului de racordare a consumatorilor la rețelele de 
distribuție a gazelor 

2 

S5. Aplicaţii de calcul la determinarea numărului optimal de staţii şi instalaţii de reglare a 
presiunii gazelor din sistemele de distribuţie a gazelor.  

2 

S6. Aplicaţii de calcul la dimensionarea echipamentelor staţiilor şi instalaţiilor de reglare şi 
dirijare a presiunii gazelor din sistemele de distribuţie (regulatoare, filtre, dispozitive de 
siguranţă, echipamente de măsurare a consumului de gaze ). 

2 

Total seminare: 30 
 

 

 

Tematica activitãților didactice 
Numãrul de ore 

Învãțãmânt cu frecvențã 

Tematica lucrãrilor de laborator 

LL1. Studierea construcţiei şi principiului de funcţiune a aparatelor de măsură şi control 
folosite la transportul, distribuţia şi utilizarea gazelor combustibile naturale. 

2 

LL2. Determinarea pe cale analitică şi experimentală a densităţii gazelor combustibile naturale 
şi lichefiate. 

4 

LL3. Determinarea puterii termice Qp (kW) şi randamentului arzătorului cu autoaspiraţie de 
presiune joasă 

4 

LL4. Determinarea pe cale analitică şi experimentală a parametrilor funcţionali (de reglaj şi 
ajustare) a echipamentelor staţiilor şi instalaţiilor de reglare (regulatoarelor de presiune, 
dispozitivelor de siguranţă). 

4 

LL5. Studierea construcţiei şi principiului de funcţiune a aparatelor utilizatoare de gaze 
moderne pentru uz casnic şi public (generatoare murale, încălzitoare de apă, maşini de 
gătit, fierbătoare etc ). 

1 

Total lucrãri de laborator: 15 
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9. Evaluare 

Curentã 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanțã 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrãri de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestãri, seminare şi lucrãri de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finalã a cunoaşterii prevederilor normelor de proiectare şi execuţie a 
reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, metodologiilor de determinare a necesarului de gaze şi de 
dimensionare a reţelelor şi instalaţiilor, de comparare din punct de vedere tehnic şi economic a diferitor 
variante de sisteme de alimentare cu gaze a localităţilor. 

 


