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IMPACTUL SECTORULUI ENERGETIC ASUPRA MEDIULUI 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Termoenergetica și Management în Energetică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și Management în Energetică 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
 

6; 
 

E 

S1 – unitate de 
curs de 

specialitate 
opţionale  

A - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
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 

45 30 15 - 30 15 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Energetica generală, Surse regenerabile de energie, Eficienţa energetcă, 
Instalaţii pentru protecţia mediului în termoenergetică 

Conform competențelor Studiul impactului sectorului energetic, cauzele şi efectele negative ca 
rezultat al producerii şi consumului de energie, asupra mediului ambiant. 
Cunoştinţe despre interdependenţele dintre sistemul energetic şi mediu 
ambiant, între dezvoltarea economică, normele de reglementare, 
consumul de energie şi impactul acestora asupra mediului. 

 
1. 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. 

 
2. 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 moderne de utilizare a energiei regenerabile care ar putea în 

viitor sta la baza funcţionării sistemului energetice. 
 Descrierea instalaţiilor de producere a energiei şi principiile de funcţionare, şi 

identificarea surselor de poluare a mediului ambiant. 
 Alegerea soluţiei adecvate pentru reducerea poluării atmosferice. 

http://www.utm.md/
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 Aplicarea corectă a metodelor de reducere a emisiilor. 
 Alegerea măsurilor de adaptare în urma schimbărilor climatice. 

 
 

Competenţe 
transversale 

 CT1 Identificarea şi formularea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, şi a 
etapelor de lucru, potrivit scopului, termenului de realizare şi a riscurilor aferente. 

CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi de 
formare profesională asistată (portaluri Internet,  aplicaţii software de specialitate, 
baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională. 

 

3. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Acumularea cunoştinţelor despre impactul sectorului energetic asupra mediului 
ambiant şi a omului. 

Obiectivele specifice  de a studia natura, efectele negative ale sectorului energetic asupra mediului 
ambiant,  

 de a studia toxicitatea şi volumul poluanţilor din energetică, fără de care aspectele 
strict tehnice nu pot fi înţelese suficient, 

 de a studia tehnologiile de reducere a emisiilor şi echipamentele aferente 
acestora.  

 

4. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţămînt cu 
frecvenţă 

învăţămînt 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Complexul energetic şi mediul 2  

T2. Impactul Sectorului Energetic asupra solului şi apelor 2  

T3. Poluarea aerului atmosferic cu  substanţe nocive. 4  

T4. Impactul asupra stratului de ozon şi poluarea electromagnetică. 2  

T5. Gazele cu efect de seră şi încălzirea globală 4  

T6, T7. Poluarea sonoră şi Poluarea estetic-vizuală  4  

T8. Poluarea radioactivă  2  

T 9-10. Cadrul instituţional în domeniul protecţiei mediului 4  

T12. Politici de mediu. 2  

T13. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice  4  

Total prelegeri: 30  

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţămînt 
cu 

frecvenţă 

învăţămînt 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

T1. Complexul energetic şi mediul 2  

T2. Poluarea apelor şi a solurilor. 2  

T3. Surse de poluare a aerului atmosferic în R. Moldova Surse staționare si 
mobile de poluare. 

2  

T4. Metode de protecţie în cazul poluării electromagnetice. 2  

T5. Organizaţiile internaţionale 3  
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T6. Calculul emisiilor de CO2 şi a gazelor cu efect de seră. 4  

Total lucrări de laborator/seminare: 15  
 

5. Referinţe bibliografice 

Principale 
1. Managementul energiei. Principii, concepte, politici, instrumente. Ediţia II - Aureliu Leca, 

Virgil Muşatescu, București 2008.  

2. Gheorghe Lăzăroiu – Impactul CTE asupra mediului, Editura Politehnica Press, București, 
2005  

3. Anuarul IES – 2012 „Protecţia mediului in Republica Moldova”, Chişinău: Inspectoratul 
Ecologic de Stat, 2013,  

4. Valentin Arion, Gheorghe Șalaru, Stela Drucioc, Cristina Gherman, Schimbarea climei şi 
combaterea ei, Note de curs, Chișinău 2011,  

5. „Ingineria mediului în energetică”, Tudor Sajin, Gheorghe Duca, Alexandru Craciun, 
Cleopatra Botez, Chişinău 2003, 293 p. 

 

Suplimentare 
6. Tehnologii şi instalaţii pentru reducerea emisiilor poluante”, Marcel Istrate, Editura Iaşi 

2004, 428 p. 

7. „Tehnologii moderne de ardere şi de reducere a emisiilor poluante în atmosferă”, 
Gherghe Duca, Alexandru Craciun, Tudor Sajin ş.a., Chişinău 2002, 222p. 

8. „Termoenergetica şi mediul”, Oana Ionel, Corneliu Ungureanu, Editura Tehnică Bucureşti 
1996. 

 
 

 

6. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri 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 condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


