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MD-2045, CHIȘINĂU, STR. STUDENŢILOR, 9/8, TEL: 022 50-99-27 | FAX: 022 50-99-40, 
www.utm.md 

DIAGNOSTICAREA UTILAJULUI FRIGORIFIC 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi 

Departamentul Procese, Mașini și Aparate Industriale 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0715.4 - Mașini și instalații frigorifice , sisteme de climatizare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opționalitate 

Credite 

ECTS 

IV (învățământ cu 
frecvență); 
V (învățământ cu frecvență 

redusă). 

7 
 

9 
E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
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 

Învățământ cu 
frecvență 

180 
45 15/30 - 45 45 

Învățământ cu 

frecvență redusă 

180 

12 6/8 - 100 54 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform 

planului de 

învățământ 

Matematica superioară; Fizica tehnică; Mecanica teoretică; Studiul și tehnologia 

materialelor; Rezistența materialelor; Desen tehnic și info-grafică; Sisteme 

hidraulice și pneumatice; Tehnologii informaționale; Management și marketing; 

Economia ramurii și dreptul; Protecția muncii și a mediului ambiant; Bazele teoriei 

frigului și termotehnica; Mașini frigorifice; Bazele tehnologiei frigului; Proiectarea 

utilajului asistată de calculator. 

Conform 

competențelor 

Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor 

exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini 

specifice proiectării, fabricării și exploatării utilajului frigorific din industria 

alimentară. 

http://www.utm.md/
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4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de 

proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și 

convorbirile telefonice în timpul cursului. Absențele la curs for fi recuperate 

prin susținerea publică a referatelor la tema dată. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile 

metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după 

finalizarea acesteia. Seminarele se vor petrece folosind softurile elaborate de 

calcul de diagnosticare a utilajului frigorific. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 

profesionale 

CP1. 

 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor 

exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini 

specifice proiectării, fabricării și exploatării utilajului frigorific din industria alimentară. 

 Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în 

tehnica frigorifică. 

 Explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice ingineriei 

mecanice. 

 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice 

proiectării, fabricării și exploatării tehnice utilajului tehnologic din domeniu. 

 Evaluarea metodologiilor utilizate pentru modelarea și aprecierea calitativă și 

cantitativă a rezultatelor calcule specifice ingineriei mecanice din domeniu. 

 Elaborarea unei metodologii de evaluare a rezultatelor la etapa de proiectare, 

fabricare și exploatare tehnică a utilajului tehnologic. 

CP2. 

 Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a utilajului frigorific 

industrial. 

 Definirea și descrierea proceselor de exploatare tehnică a utilajului frigorific din 

ramură. 

 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru planificarea, organizarea și 

gestionare exploatării tehnice a utilajului frigorific din domeniu. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode de evaluare a modelelor noi pentru 

adoptarea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază, necesare în proiectarea 

tiparelor de model. 

 Elaborarea tiparelor de model de diversă complexitate, utilizând principii, procedee, 

tehnici și metode de bază consacrate în domeniu. 

 Interpretarea metodelor de organizare și gestionare a proceselor de exploatare a 

utilajului frigorific din domeniu. 
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 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 

gestionare a exploatării tehnice a utilajului tehnologic din domeniu. 

 Elaborarea și întocmirea programelor de exploatare tehnică a mijloacelor utilajului 

tehnologic din domeniu. 

CP3. 

 Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație utilajului 

frigorific din industria alimentară. 

 Definirea și descrierea proceselor de reparație a utilajului frigorific din ramură. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea unor variate procese tehnologice 

de reparație a utilajului frigorific din domeniu. 

 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice 

de reparație a utilajului frigorific din domeniu. 

 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de executare a 

proceselor tehnologice de reparație a utilajului tehnologic din domeniu. 

 Elaborarea sau perfecționarea proceselor tehnologice de reparație a utilajului 

tehnologic din domeniu. 

CP4. 

 Asigurarea regimurilor tehnologice de procesare a produselor agroalimentare. 

 Descrierea activităților de asigurare a regimurilor tehnologice în conformitate cu 

cerințele de procesare. 

 Explicarea și interpretarea diferitelor activități de menținere și elaborare a regimurilor 

tehnologice solicitate. 

 Aplicarea unor metode eficiente de elaborare a procedeelor noi de tratare frigorifică a 

produselor agroalimentare. 

 Utilizarea adecvată a actelor normative internaționale și naționale, respectarea 

securității muncii și ecologice la producerea frigului. 

 Elaborarea planurilor performante de organizare a activităților de inspecție tehnică 

periodică. 

Competențe 

transversale 

CT1. 

 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, 

dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți. 

CT2. 

 Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activități de 

formare și a nivelului de dezvoltare profesională și utilizarea eficientă a resurselor de 

comunicare și formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 

etc.), inclusiv folosind limbi străine. 
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6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul 

general 

Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de 

studenți în scopul realizării la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale 

cu privire la efectuarea eficientă a diagnosticării și exploatării instalațiilor frigorifice. 

Obiectivele 

specifice 

Să selecteze și să propună procese optime de diagnosticare în funcție de tipul 

instalației frigorifice. Să elaboreze instrucțiuni de montare, întreținere și exploatare 

a utilajului frigorific. 

 
7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Aspecte generale privind diagnosticarea tehnică. Noțiuni de bază. 

Clasificarea parametrilor de stare tehnică. Valorile caracteristice ale 

parametrilor de stare tehnică. Criteriile de stabilire a stării tehnice. 

2 0,5 

T2. Alegerea parametrilor de diagnosticare. Schema de alegere a 

parametrilor de diagnosticare. Obiectivele diagnosticării tehnice a 

utilajului frigorific. 

2 0,5 

T3. Caracteristicele metodelor de stabilire a defecțiunilor componenților 

utilajului frigorific. Clasificarea metodelor și mijloacelor de diagnosticare. 

Minimizarea cheltuielilor specifice la diagnosticare. 

2 0,5 

T4. Diagnosticarea globală a instalației frigorifice. Generalități privind 

defecțiunile utilajului frigorific. 
2 0,5 

T5. Diagnosticarea compresorului. Parametrii funcționării normale.  2 0,5 

T6. Diagnosticarea condensatorului. Parametrii funcționării normale. 2 0,5 

T7. Diagnosticarea ventilului de laminare. Parametrii funcționării 

normale. 
2 0,5 

T8. Diagnosticarea vaporizatorului. Parametrii funcționării normale. 2 0,5 

T9. Simptomele utilizării compresorului cu o productivitate mică. 

Algoritmul diagnosticării. Aspecte practice de înlăturare a defecțiunilor. 
2 0,5 

T10. Simptomele utilizării condensatorului cu o suprafață de schimb de 

căldură mică. Algoritmul diagnosticării. Aspecte practice de înlăturare a 

defecțiunilor. 

2 0,5 

T11. Simptomele utilizării ventilului de laminare a cărui productivitate 

este insuficientă. Algoritmul diagnosticării. Aspectele practice de 
2 0,5 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

5 

 

lichidare a defecțiunilor. 

T12. Simptomele utilizării a vaporizatorului cu o productivitate mică. 

Algoritmul diagnosticării . Aspecte practice de înlăturare a defecțiunilor. 
2 0,5 

T13. Depistarea scurgerilor de agent frigorific. Problemele încărcării cu agent 

frigorific. 
2 0,5 

T14. Simptomele insuficienței de agent frigorific în instalația frigorifică. 

Algoritmul de diagnosticare. Aspecte practice de înlăturare a 

defecțiunilor. 

2 0,5 

T15. Simptomele utilizării a unei doze de agent frigorific mărită într-o 

instalație frigorifică. Algoritmul diagnosticării. Aspecte practice de 

înlăturare a defecțiunilor. 

2 0,5 

T16. Simptomele laminării a agentului de lucru înainte de ventilul de 

laminare. Algoritmul de diagnosticare. Aspecte practice de înlăturare a 

defecțiunilor. 

2 0,5 

T17. Simptomele prezenței în conturul instalației frigorifice a gazelor care 

nu se condensează. Algoritmul diagnosticării. Aspecte practice de 

înlăturare a defecțiunilor. 

2 1 

T18. Problemele scurgerii agentului frigorific lichid și reglarea lucrului 

condensatoarelor răcite cu aer. 
3 1 

T19. Problema pornirii compresoarelor la temperaturi joase a mediului 

exterior. Oprirea compresoarelor frigorifice. Schemele electrice de 

deconectare a compresorului. 

4 1 

T20. Problema întoarcerii uleiului în compresor. 4 1 

Total prelegeri: 45 12 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu 

frecvență 
redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Deteriorările posibile ale compresorului și metodele de înlăturare a 
lor. 

2 0,5 

S2. Cauzele posibile și metodele de înlăturare a lor la reducerea 
productivității agregatului frigorific. 

2 0,5 

S3. Cauzele posibile și metodele de înlăturare la majorarea și reducerea 
a presiunilor de refulare și aspirație a compresorului frigorific. 

2 0,5 

S4. Cauzele nefuncționării a agregatului frigorific din sistemul de 
condiționare a aerului și metodele de înlăturare a lor. 

2 0,5 
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S5. Cauzele ne refrigerării agregatului frigorific necitând la funcționarea 
continuă a compresorului. Metodele de lichidare a defecțiunilor. 

2 1 

S6. Operațiunile la detectarea și înlăturarea defecțiunilor în schemele 
electrice, care apar la deservirea tehnicii frigorifice. 

4 1 

S7. Operațiunile la defectarea și înlăturarea defecțiunilor părții mecanice 
a utilajului frigorific. 

4 1 

S8. Operațiunile la defectarea și înlăturarea defecțiunilor ce țin de 
circuitul instalației frigorifice ce vizează întoarcerea uleiului. 

4 1 

S9. Deservirea corectă a utilajului frigorific. 4 1 

S10. Probleme ce apar la utilizarea amestecurilor de freoni. 4 1 

Total seminare: 30 8 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 

frecvență 

învățământ 

cu 

frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Simularea defecțiunilor instalațiilor frigorifice cu ajutorul 

calculatorului.  
3 1 

LL2. Determinarea defecțiunilor a unui frigider de uz casnic și înlăturarea 

lor.  
4 2 

LL3. Determinarea defecțiunilor a unui aparat de aer condiționat (split 

sistem) și metodele de înlăturarea lor.  
4 1 

LL4. Determinarea defecțiunilor a unei pompe de căldură și metodele de 

înlăturarea lor. 
4 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
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8. Referințe bibliografice 

Principale 1.Florea, Chiriac și al., Mașini și instalații frigorifice, Editura AGIR, București, 2006; 

2. Dragoș Hera – Instalații frigorifice – Vol. I, Agenți Frigorifice, Editura Matrix, 

București 2004; 

3. Dragoș Hera, Alina Girip – Instalații frigorifice – Vol. II, Scheme și cicluri frigorifice, 

Editura Matrix, București 2007; 

4. Țîrlea G. Instalații frigorifice ecologice, Ecolex, București 2002; 

5. P. Niculiță. Tehnica și tehnologia frigului în domenii agroalimentare. București 

1991; 

6. Plastinin P., Teoria i rasciot porşnevîh compresorov. M., 1987; 

7. Horia Necula Instalații frigorifice, Editura BREN, Editura Universul Energiei; 

8. Mihailov A., Compresornîe maşinî. M., 1989; 

9. Dmitiev V., Cartofeanu V. Mașini frigorifice. Ciclu de prelegeri Partea I UTM 2016; 

10. Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство по 

монтажу, эксплуатации, обслуживании и ремонту современного оборудования 

холодильных установок и систем кондиционирования, 2007; 

Suplimentare 11. Чумак И.Г., Никульшина Д.Г. Холодильные установки. Проектирование. Киев, 

Выща школа, 1988. 

12. Явнель Б. К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок 

и систем кондиционирования воздуха. –М.: Агропромиздат, 1989, –223с. 

13. Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем М., 

2003. 

14. V. Radcenco. Instalații frigorifice și criogenice. Editura Tehnică, București, 1987. 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% – 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri, seminare și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii condițiilor de aplicare a procedeelor de 
diagnosticare tehnică. 
 


