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ECONOMIA COMPLEXULUI ENERGETIC 

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 521.8 Inginerie şi Management în Energetică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria formativă Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă) 5 E 
U – unitate de curs de 

orientare socio-umanistă 
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 

210 60 45  60 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Matematica superioară, Energetica generală, Economie generală şi marketing, Teoria 
deciziilor şi statistica generală, Finanţe corporative, Macro- şi microeconomia, Sisteme de 
alimentare cu energie electrică, cu energie termică și gaze. 

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 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/seminar Studenţii vor elabora și prezenta public subiecte, aferente domeniului 
Activitatea la seminare se apreciază cu note.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Rezolvarea de probleme aferente managementului sistemelor energetice, corelat cu legislaţia 

din domeniu şi cu principiile pieţei de energie. 
 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. 
 Aplicarea corectă a metodelor de analiză şi a criteriilor de alegere a soluţiilor adecvate 

pentru atingerea performanţelor specifice. 
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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 Realizarea unui studiu teoretic sistematic al calculelor costurilor și veniturilor aferente 
instalațiilor energetice, fezabilității economice și financiare a proiectelor investiționale 
in domeniul energiei 

Obiectivele specifice Dezvoltarea capacității de a cunoaște și determina valorile fondurilor de producție, 
cheltuielilor și veniturilor aferente întreprinderilor energetice, precum și costul energii 
produce, stocate, transportate, distribuite și livrate consumatorilor. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/ modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.  Fluxurile de numerar și valorile acestora 16  

T2.  Fondurile de producție 4  

T3.  Investițiile și eficiența economică a lor 20  

T4. Cheltuielile și veniturile aferente surselor de energie. Fezabilitatea    surselor noi 
de energie. 

10  

T5.  Costul energiei produse la sursele tradiționale și cele regenerabile 12  

T6.  Impactul promovării surselor de energie electrică regenerabilă  3  

  Total prelegeri: 65  

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1  Factorul timp, fluxurile de numerar 8  

LP2. Fondurile de producţie în sectorul energetic energetice 4  

LP3.  Investițiile si proiectele investiționale 10  

LP4. Cheltuielile si veniturile aferente surselor de energie 12  

LP5. Costul energiei produse 11  

Total lucrări de laborator/seminare: 45  

8. Referinţe bibliografice 

Principale 

1. Arion V.,  Hlusov V., Gherman C. Bazele calculelor tehnico-economice  și economico-financiare. Note 

de curs la disciplina “Economia energeticii”. Chișinău: Tehnica-UTM, 2016,- 168 p. 

2. Arion V.,  Hlusov V., Gherman C. Economia surselor de energie. Note de curs la disciplina “Economia 

energeticii”.  Chișinău: Tehnica-UTM, 2016,- 152 p. 

3. Arion V.,  Hlusov V., Gherman C. Modelarea economică a obiectivelor și sistemelor energetice pe 

termen lung:  modelele statice-echivalente și aplicabilitatea acestora. EMERG 3, Editura  AGIR, 

București, 2016, p. 26-63. 
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eficienței energetice și energiilor regenerabile. Chișinău, Tipografia Sirius, 2014. 

6. Arion V.,  Apreutesii V., Economia energetici, Chișinău, UTM, 2006. 

7. Arion V., Codreanu S., Bazele calculului tehnico-economic al sistemelor de transport și distribuție a 

energiei electrice, Chișinău, UTM, 1998. 

8. Arion V., Codreanu S., Apreutesii V. Costurile instalațiilor electroenergetice, Chișinău, UTM, 2002. 

Suplimentare 
1. Падалко Л. П., Пекелис Г.Б., Экономика электроэнергетических систем, "Высшэйшая школа", 

Минск, 1985. 

2. Денисов В. И., Технико-экономические расчеты в энергетике, Энергоатомиздат, Москва, 1985. 

3. Arion V., Codreanu S., Apreutesii V. Glosar de termeni energetici, Chişinău, UTM, 2002. 

4. Падалко Л. П., Пекелис Г.Б., Никольская H.H.  Сборник задач по экономике энергетики, 
"Высшэйшая школа", Минск, 1979. 

5. Vasile Nitu, Economia energeticii, Vol. I- II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii și înțelegerii bazelor transferului de căldură și 
masă. 

 


