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SURSE ȘI SISTEME DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ  

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 licență, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și Management în Energetică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 

redusă) 

5; 
- E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O – unitate de 
curs 

obligatorie 
8 

 
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 

240 60 60 30 45 45 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Termodinamica tehnică, Transferul de căldură și masă. 

Conform competențelor Abilități de a aplica corect relațiile de calcul a proceselor de transfer de 
căldură și de curgere a agentului de lucru la rezolvarea problemelor. 

 

4. 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. Raportul lucrării de an se prezintă profesorului cel târziu cu o 
săptămână mai devreme de data petrecerii examenului final, pentru verificare 
prealabilă. Ulterior, lucrarea este reîntoarsă studentului pentru corectarea erorilor. 
După înlăturarea erorilor, lucrarea este susținută oral.  

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1. Capacitatea de a aplica cunoștințele privind principiile de funcționare ale sistemelor de 
producere, transport și distribuție a energiei termice (SAET): 
 Identificarea tehnologiilor ce stau la baza funcționării SAET. 
 Descrierea proceselor tehnologice și a principiilor de funcționare și explicarea adecvată a 

acestora. 
 Aplicarea corectă a metodelor de analiză și a criteriilor de alegere a soluțiilor adecvate 

pentru atingerea performanțelor specifice. 
 Stabilirea etapelor de realizare a unui proiect și a conținutului documentelor specifice de 

management de proiect. 

Competențe 
profesionale 

CP6. Utilizarea independentă și responsabilă a cunoștințelor de bază în comanda, controlul și 
exploatarea sistemelor de încălzire, alimentare cu apă caldă, ventilare şi climatizare a 
aerului, producerea frigului şi transportul energiei termice. 
 Descrierea elementelor componente  ale sistemelor respective. 
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 Utilizarea independentă și responsabilă a cunoștințelor de bază în comanda, controlul și 
exploatarea SAET. 

 Descrierea elementelor componente  ale SAET. 
 Aplicarea corectă a principiilor de bază în comanda și controlul funcționării SAET. 
 Determinarea parametrilor de funcţionare a elementelor SAET. 
 Aplicarea metodelor de calcul privind fezabilitatea proiectelor. 
 Elaborarea unui proiect privind edificarea unui sistem de alimentare cu energie termică 

a unei case de locuit. 

Competențe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și metodelor 
specifice, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată, precum și susținerea 
acestuia cu demonstrarea capacității de evaluare calitativă și cantitativă a unor soluții 
tehnice din domeniu. 

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și de formare 
profesională asistată (portaluri Internet,  aplicații software de specialitate, baze de date, 
cursuri on-line etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Identificarea constructivă și funcțională a elementelor și sistemelor de alimentare cu 
energie termică, efectuarea calculelor de dimensionare pentru SAET și aplicarea 
cerințelor de calitate, energie si mediu pentru sistemele date. 

Obiectivele specifice  Identificarea și definirea fiecărei categorii de instalații pentru încălzire, alimentare 
cu apă caldă, ventilare, climatizare și alimentare cu frig. 

 Explicarea și interpretarea rolului funcțional al elementelor acestor instalații. 
 Particularizarea soluțiilor de alcătuire pentru aceste instalații. 
 Definirea conceptelor si teoriilor pentru alegerea soluțiilor de realizare a 

instalațiilor de încălzire, alimentare cu apă caldă, ventilare și climatizare pentru 
echiparea construcțiilor. 

 Interpretarea parametrilor funcționali si stabilirea ipotezelor de calcul pentru SAET 
respective.  

 Utilizarea în documentele tehnice ale proiectelor a calculelor de dimensionare și 
verificare. 

 Identificarea reglementărilor tehnice specifice sistemelor respective. 
 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

 T1. INTRODUCERE. GENERALITĂŢI DESPRE SISTEMELE DE 

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

2  

T2. SISTEME DE ÎNCĂLZIRE CU APĂ 18  

T3. SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ CALDĂ MENAJERĂ 6  

T4. SISTEME DE VENTILARE 12  

T5. SISTEME DE CLIMATIZARE 10  

T6. SISTEME DE ALIMENTARE CU FRIG 8  

T7. REŢELE TERMICE 4  

Total prelegeri: 60 - 
 

Tematica activităților didactice Numărul de ore 
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învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Determinarea rezistenței termice a elementelor de construcții 2  

LP2. Determinarea pierderilor de căldură prin îngrădirile de protecție ale 
clădirilor 

2  

LP3. Adaosuri de căldură. Calcularea pierderilor de căldură după indicii 
generalizați 

2  

LP4. Dimensionarea corpurilor de încălzire 2  

LP5. Dimensionarea sistemului de încălzire cu apă prin podea 2  

LP6. Calculul hidraulic al sistemelor de încălzire 2  

LP7. Determinarea consumului de apă și necesarului de căldură pentru  
alimentarea cu apă caldă menajeră 

2  

LP8. Determinarea volumului vasului acumulator de apă caldă 2  

LP9. Determinarea necesarului de aer pentru ventilarea încăperilor cu degajări 
de nocivităţi 

6  

LP10. Calculul aerării 2  

LP11. Dimensionarea sistemelor de ventilare 4  

LP12. Determinarea parametrilor aerului interior şi exterior. Diagrama h-d a 
aerului umed. Determinarea coeficientului unghiular 

2  

LP13. Calculul proceselor de amestecare a jeturilor de aer umed  2  

LP14. Calculul sistemelor unizonale de climatizare centrală cu şi fără recirculare 4  

LP15. Calculul sistemelor multizonale de climatizare centrală fără recirculare 3  

LP16. Calculul maşinilor frigorifice cu compresie mecanică de vapori 2  

LP17. Calcularea schimbătoarelor de căldură 4  

LL1. Calculul termic al sistemului de încălzire cu circulație liberă 4  

LL2. Calculul hidraulic al sistemului de încălzire cu circulație liberă 4  

LL3. Studiul principiului de funcționare a unui compresor de aer 4  

LL4. Studiul Punctului termic individual și al unui elevator. 3  

Total lucrări de laborator/seminare: 60 - 
 

8. Referințe bibliografice 

Principale Cărți: 

1. C. Chelmenciuc ș.a. Sisteme de încălzire cu apă și aer cald. Note de curs. Chișinău, UTM, 
2012. 

2. P. Vîrlan. Instalații de încălzire. Chișinău, Editura „Tehnica” UTM. 1996. 
3. M. Ilina. Manualul instalatorului. Instalații de încălzire. București, Editura „Artenco”, 1992. 
4. M. Ilina. Manualul instalatorului. Instalații sanitare. București, Editura „Artenco”, 1992. 
5. M. Ilina ș.a. Instalații de încălzire. Îndrumător de proiectare. București, Editura tehnică, 

1992. 
6. T. Săvulescu. Îndreptar de instalații de încălzire și ventilare. București, Editura tehnică, 1984. 
7. E. Javgureanu. Instalații de încălzire. Partea 1-a. Iași, Institul politehnic, 1978. 
8. D. Ghițescu. Instalații tehnico-sanitare și de gaze. București, Editura de stat didactică și 

pedagogică, 1961. 

Acte normative: 
1. CP E.04.05-2006 – Proiectarea protecției termice a clădirilor 
2. NCM E.04.03-2008 – Conservarea energiei în clădiri 
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3. NCM E.04.01-2006 – Protecția termică a clădirilor 
4. NCM G.05.01 -2006 – Sisteme de distribuție a gazelor 
5. F – Lucrări de instalații frigorifice 

Suplimentare 1. G. Tihomirov, E. Sergeenko. Termotehnica. Alimentarea cu căldură și gaz. Ventilarea. 
Chișinău, Editura „Lumina”, 1994. 

2. В. Григорьев. Промышленная теплоэнергетика и теплопередача. Москва, 
Энергоатомиздат, 1983. 

13. В.  Юренев и др. Теплотехнический справочник. Москва, Энергия, 1975. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator. 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări curente. 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an. 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final. 

 


