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MANAGEMENTUL ENERGIEI  

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 și Management în Energetică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria formativă Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă) VI E 
F - unitate de curs 

fundamentală 

O - 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 

90 30 15 - 25 20 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Matematici speciale, Fizica I, Fizica II, Energetica 
generală Termodinamica tehnică, Transferul de căldură și masă;  

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. 

Seminar Proiectorul va fi necesar și la seminare pentru prezentarea materialului informativ 
(tabele și diagrame), pentru efectuarea calculelor după programe specializate. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

   CP4. Rezolvarea de probleme aferente managementului sistemelor energetice, corelat cu  
             legislaţia din domeniu şi cu principiile  funcționării pieţei energiei. 
 Descrierea metodelor de bază ale managementului energetic şi a principiilor de funcţionare 

a pieţei de energie. 
 Estimarea eficienţei managementului energetic şi interpretarea corectă a principiilor de 

tranzacţionare a energiei. 
 Alegerea sistemului de management energetic privind controlul şi gestionarea energiei 

termice şi electrice. 

http://www.utm.md/
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 Elaborarea rapoartelor şi diagramelor specifice. 
 Descrierea şi interpretarea corectă a unui plan de management energetic. 
 Descrierea unui sistem de management energetic şi a funcţionării pieţei de energie. 

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

 Aplicarea metodelor de calcul privind regimul de funcţionare al sistemelor energetice. 
 Elaborarea unui proiect privind optimizarea structurii şi parametrilor unui sistem 

energetic. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea de lucrări sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice 
domeniului, cu evaluarea corectă a volumului de lucru, a resurselor disponibile, a timpului 
necesar de finalizare şi a riscurilor, în condiţii de aplicare a normelor deontologice şi de 
etică profesională în domeniu, precum şi de securitate şi sănătate în  muncă. 

 

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 Studentul trebuie să cunoască: 
 a stabili legătura organică a managementului energiei cu alte ştiinţe cu 

caracter energetic; 
 a aplica principiile de organizare a managementului energiei în producţia de 

energie; 
 a întocmi de sine stătător bilanţul energetic al utilajului de bază dintr-o 

centrală termoelectrică; 
 a întocmi bilanţul electroenergetic şi calcula pierderile de energie în liniile 

electrice de distribuţie, transformatoare şi bobinele de reactanţă; 
 a cunoaște și aplica tipurile şi metodele principale de analiză energetică; 
 a cunoaște și aplica metodele de analiză energetică bazate pe indicatori, 

metodele directe şi inverse de modelare;  
 a efectua un audit al sistemelor electric şi de încălzire. 

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere în managementul energiei 8 - 

T2. Bilanţuri energetice 9 - 

T3. Prevederile actelor naționale cu privire la eficienţa energetică 4 - 

T4. Auditul energetic 6 - 

T5. Energia în sistemele de producție 3 - 

Total prelegeri: 30 - 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP.1 Esenţa eficienţei energetice 2  
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LP. 2 Eficienţa energetică în clădiri 2  

LP. 3 Analiza bilanţului energetic 1  

LP.4  Determinarea pierderilor de energie în sectorul electroenergetic 2  

LP.5 P Întocmirea bilanţului energetic real pentru o turbină cu abur.rincipiul al 
doilea al termodinamicii. Calculul variaţiei entropiei în procese termodinamice 

2  

LP.6 Studiu de caz: analiza structurii auditului energetic (modelul propus de AEE) 2  

LP.7 Întocmirea unui raport de audit energetic al unui obiectiv dat. 4  

Total lucrări de laborator/seminare: 15 - 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. A. Leca, Principii de management energetic. Editura Tehnică, Bucureşti, 1997, 584 p.  
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3. Carabulea A, Carabogdan I.Gh. Modele de bilanţuri energetice reale şi optime. 

Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982, 325 p. 
4. Marinescu A. Conservarea energiei. Editura UTM, Chişinău, 2000, 174 p.  
5. B. Horbaniuc, Bilanț și audit eneretic, note de curs, Iași 2009,  
6. Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică 
7. Hotărîre Nr. 884 din  27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul 

energetic 
8. Energy management and audit,  Bureau of Energy Efficiency, 

https://beeindia.gov.in/sites/default/files/1Ch3.pdf  

Suplimentare 1. Ghid de eficiență energetică și surse regenerabile, Chișinău 2013, USAID, AEE  
2. I. Zanoagă Studiu „Asigurarea eficienţei energetice a clădirilor în municipiu 

Chişinău”, Chișinăuu 2012 
 

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  
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări 
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