FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii Avansate de Producere a Energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1

Managementul energiei
TAPE.A.01.01
Lector dr. Popescu George
Lector dr. Popescu George
2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 4
din care: 3.2curs
2
3.3seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de
56 din care: 3.5curs
28 3.6seminar/
învăţământ
laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2/0
28/0

4
2
8
0
2
94
110
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Audit electroenergetic. Audit termoenergetic.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Sală de laborator, dotată cu laborator didactic de
diagnoză

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Explicitarea și interpretarea conceptelor generale și specifice
privind managementul energiei.
Rezolvarea problemelor de exploatare, gestionare și
valorificare a resurselor energetice.

Competenţe transversale

Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor
disponibile, a etapelor şi timpilor de lucru.
Aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în
cadrul echipei.
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor
de comunicare şi formare profesională asistată.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina are rolul de a fundamenta cunoştinţele necesare privind
piața de energie, managementul surselor regenerabile de energie,
securitatea sistemelor de alimentare cu energie, costuri, prețuri,
politici tarifare în energie.
Studiul impactului sectorului energetic asupra mediului, accesul la
serviciile energetice, utilizarea eficientă a energiei, energetica
domeniului urban și rural, problemele actuale ale energiei în
România.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii
4h

1.Dezvoltarea durabilă și managementul energiei
2.Consumul energetic. Aspecte calitative și cantitative.
Managementul calității.

3. Managementul energiei la nivel macroeconomic

4.Prognoza cererii de energie și a resurselor energetice
primare
5. Piața de energie
6. Managementul surselor regenerabile de energie
7. Managementul energiei în rețelele de transport și

6h
- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului /
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise

2h

4h
2h
4h
6h

distribuție
Bibliografie:
1. Leca A., Mușătescu V. - Managementul energiei, Academia de Științe Tehnice din
România/Editura Agir, București, 2007.
2. Mușatescu V. - Politici investiționale în domeniul energiei. Editura Tribuna
Economică, București, 2003.
3. Leca A. - Principii de management energetic, Editura Tehnică, București, 1997.
4. Purica I. - curs Managementul sistemelor energetice, Black Sea University,
Mangalia, 1997.
5. Armstrong M.- A Handbook of Management Techniques. Ed. a 2-a. Kogan Page,
London, 1993.
8.1 Seminar
1. Prognoza consumului de energie în Romînia
2. Elemente economice în managementul energiei
3. Managementul energiei în rețelele de transport și
distribuție
4. Consumul energetic
5. Intensitatea consumului de energie

Metode de predare

Observaţii

efectuarea de exerciţii şi
aplicaţii (rezolvate cu
participarea studenţilor):
- conversaţia euristică
- problematizarea
- explicaţia didactică

2h
6h
6h
4h
4h

5. Soluții eficiente de producere a energiei electrice
6h
Bibliografie:
1. Leca A., Mușătescu V. - Managementul energiei, Academia de Științe Tehnice din
România/Editura Agir, București, 2007.
2. Mușatescu V. - Politici investiționale în domeniul energiei. Editura Tribuna
Economică, București, 2003.
3. Leca A. - Principii de management energetic, Editura Tehnică, București, 1997.
4. Purica I. - curs Managementul sistemelor energetice, Black Sea University,
Mangalia, 1997.
5. Armstrong M.- A Handbook of Management Techniques. Ed. a 2-a. Kogan Page,
London, 1993.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
profesionale, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile: Producerea,
transportul, distributia şi utilizarea energiei electrice.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

- corectitudinea si
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitat

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de evaluare;

10.3 Pondere din
nota finală
40%

- Chestionare orală.
- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
Prezenţă curs
10%
interesul pentru studiu
individual
10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu
cunoştinţele asimilate
/ proiect
Participare activă la seminar 50%
- capacitatea de aplicare în
practică
10.6 Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple

Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de studiu 1 2.5 Semestrul

Procedee de intensificare a schimbului de căldură
TAPE.A.01.02
Prof.dr.ing. Cruceru Mihai
Prof.dr.ing. Cruceru Mihai
1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2curs
2
3.3 laborator
3.4Total ore din planul de
56
din care: 3.5curs
28
3.6 laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28

4
2
6
0
2
94
108
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Sală de seminar, dotată cu tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Să cunoască limbajul tehnic specific
Să utilizeze cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi
interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese,
proiecte etc. asociate domeniului;
Să cunoască principiile, teoriile si metodele care descriu
principalele forme de intensificare a schimbului de căldură
Să poată coordona activităţile si procesele tehnologice pe baza

specificaţiilor tehnice ;
Sa poată aplica strategiile de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi
responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii
pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simt,
gândire analitica si critica, rezolvarea de probleme etc., pe baza
principiilor normelor şi a valorilor codului de etică profesională
Sa poată analiza soluţiile tehnice necesare pentru îmbunătăţirea
calităţii si pentru diminuarea consumurilor specifice;
Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe;
amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare
interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în
desfăşurarea activităţii de grup in vederea tratării/rezolvării de
conflicte individuale/de grup, precum şi gestionarea optima a
timpului;
Să poată elabora, monitoriza şi implementa unor proiecte tehnice
si tehnologice noi;
Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare
pentru achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice si
electronice atât in limba romana, cat si intr-o limba de circulaţie
internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue;
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Înţelegerea fenomenelor de transfer termic, energetic şi de masă care se
desfăşoară în echipamentele termice.
Să cunoască şi sa utilizeze cele mai noi metode de transfer termic;
Să înţeleagă procedeele de intensificare a transferului termic;
Să cunoască factorii importanţi care permit elaborarea şi implementarea
unor proiecte tehnice şi tehnologice noi.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Principii de proiectare a schimbătoarelor de căldură
Metode de proiectarea a schimbătoarelor de căldură.
Comparaţie.
Determinarea coeficienţilor de transfer termic şi de frecare.
Analogia Reynolds.
Depuneri pe suprafeţele de transfer termic. Influenţe.
2. Intensificarea transferului de căldură
Introducere.
Metode pasive şi active de intensificare a transferului
termic.
Avantaje.
Aplicaţii industriale.
3. Alegerea metodei de intensificare
Criterii de evaluare.
Modelul matematic.
Metode de calcul.
4. Schimbătoare de căldură din plăci cu suprafeţe
nervurate
Tipuri de suprafeţe nervurate. Caracteristici.
Structura curgerii agenţilor termici.

Metode de predare

- prelegere (predare clasică
cu prezentare la tablă şi
folosirea computerului /
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării active
a studenţilor în actul
receptării cunoştinţelor
transmise

Observaţii
4h

2h

2h

4h

Determinarea coeficienţilor de transfer termic şi de frecare.
Modele matematice.
3h
5. Schimbătoare de căldură tubulare cu suprafeţe
extinse
Tipuri de aripioare şi nervuri.
Determinarea coeficienţilor de transfer termic şi de frecare.
3h
6. Promotori de turbulenţă
Tipuri de promotori.
Determinarea coeficienţilor de transfer termic şi de frecare.
Influenţa regimului de curgere.
2h
7. Murdărirea suprafeţelor extinse
Formarea depunerilor.
Influenţa naturii agenţilor termici.
Relaţii de calcul.
2h
8. Metode pasive de intensificare pentru vaporizare şi
condensare
2h
9. Utilizarea aditivilor
Aditivi pentru gaze.
Aditivi pentru lichide.
Influenţa asupra transferului termic
2h
10. Utilizarea câmpurilor electrostatice
Tipuri de electrozi şi amplasarea acestora
Influenţa asupra transferului termic
2h
11. Utilizarea oscilaţiilor şi a câmpurilor centrifugale
Bibliografie:
1. Cruceru M. Instalaţii termice, Ed. Universitas, 2006.
2. Cruceru M. Intensificarea transferului termic în schimbătoare de căldură, Ed. Universitas, 2000.
3. Badea, A., Necula, H. Echipamente şi Instalaţii Termice. Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.
4. Badea, A., Necula, H. Schimbătoare de căldură. Editura AGIR, 2000.
5. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaţii Termice Industriale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.
6. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaţii Termice Industriale - Culegere de probleme, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1980.
8.1 Laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Comparaţie între metode de intensificare a transferului
termic în schimbătoare de căldură fără schimbarea
8h
stării de agregare a agenţilor termici.
- efectuarea de exerciţii şi
2. Comparaţie între metode de intensificare a transferului aplicaţii (rezolvate cu
termic în schimbătoare de căldură cu schimbarea stării
8h
participarea studenţilor):
de agregare a agenţilor termici.
- conversaţia euristică
3. Rezolvarea numerică a transferului termic prin
- problematizarea
4h
suprafeţe nervurate.
- explicaţia didactică
4. Modelarea formării depunerilor.
4h
5. Rezolvarea numerică a transferului termic la
4h
condensare.
Bibliografie:
1. Cruceru M. Instalaţii termice, Ed. Universitas, 2006.
2. Cruceru M. Intensificarea transferului termic în schimbătoare de căldură, Ed. Universitas, 2000.
3. Badea, A., Necula, H. Echipamente şi Instalaţii Termice. Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.
4. Badea, A., Necula, H. Schimbătoare de căldură. Editura AGIR, 2000.
5. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaţii Termice Industriale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.
6. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaţii Termice Industriale - Culegere de probleme, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1980.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc
întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri, cât şi cu profesori de informatică din învăţământul
preuniversitar gorjean.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea si
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitat

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de evaluare;
- Chestionare orală.

10.3 Pondere
nota finală

din

40%

- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
Prezenţă curs
10%
interesul pentru studiu
individual
10.5 Seminar / - capacitatea de a opera cu
laborator
cunoştinţele asimilate
Participare activă la laborator
50%
- capacitatea de aplicare în
practică
10.6 Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a
lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple

Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de studiu 1 2.5 Semestrul

Tehnologii moderne de producere combinată a energiei
TAPE.A.01.03
Conf. dr. ing. Diaconu Bogdan
Conf. dr. ing. Diaconu Bogdan
1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 4
din care: 3.2curs
2
3.3seminar/proiect
3.4. Total ore din planul de
56 din care: 3.5curs
28 3.6seminar/proiect
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

0/2
0/28

4
2
6
0
2
94
108
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Termodinamică tehnică. Echipamente termice. Producerea energiei
electrice și termice

4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Sală de seminar, dotată cu tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Să cunoască bazele sistemelor moderne de conversie
termodinamică a energiei și de cogenerare
Să utilizeze cunoştinţele de bază pentru determinarea
eficienței de conversie a diferitelor sisteme de cogenerare
Sa poată aplica strategiile de perseverenţă, rigurozitate,
eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi
asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale,
creativitate, bun simt, gândire analitica si critica, rezolvarea
de probleme etc., pe baza principiilor normelor şi a valorilor
codului de etică profesională
Sa poată analiza soluţiile tehnice necesare pentru
îmbunătăţirea calităţii si pentru creșterea eficienței
procesului tehnologic;
Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe;
amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de
comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii
specifice în desfăşurarea activităţii de grup in vederea
tratării/rezolvării de conflicte individuale/de grup, precum şi
gestionarea optima a timpului;
Să poată elabora, monitoriza şi implementa unor proiecte
tehnice si tehnologice noi;
Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare –
formare pentru achiziţionarea informaţiei din baze de date
bibliografice si electronice atât in limba romana, cat si intr-o
limba de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea
necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale
educaţiei continue;

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Cunoașterea structurii, a modului de funcționare și a calculului
termodinamic al sistemelor moderne de producere combinată a
energiei.
Să cunoască procedura de calcul a eficienței pentru sisteme de
producere combinată a energiei;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.
Conversia termodinamică a energiei.
1.1. Cicluri termodinamice. Ciclul Carnot și
randamentul termodinamic maxim posibil. Ciclul
direct, ciclul invers
1.2. Principiul al II-lea al Termodinamicii și limitările
introduse de acesta. Procese ireversibile

Metode de predare

- prelegere (predare

Observaţii
6h

1.3. Mașini termice motoare. Randament
termodinamic. Parametrii de performanță
energetică a ciclurilor termodinamice
2.
Cogenerarea
2.1.
Principiul cogenerării. Comparație cu ciclul
Carnot
2.2.
Randamentul de utilizare a căldurii sursei
primare în cazul cogenerării
3.
Producerea combinată de energie electrică
și termică în cazul ciclului Rankine
3.1.
Principiul realizării cogenerării în cazul
ciclului cu abur
3.2.
Tipuri de turbine cu abur pentru cogenerare
3.3.
Economia de combustibil realizată prin
producerea combinată de energie electrică și termică
3.4.
Indicele de termoficare
3.5.
Coeficientul de termoficare

clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului /
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise

4. Aplicarea cogenerării la instalațiile de turbine
cu gaze în circuit deschis
4.1. Recuperarea căldurii la ITG în circuit deschis
4.2. Randamentul ITG cu recuperarea căldurii
4.3. Posibilități de recuperare a căldurii la ITG.
Influența recuperării căldurii la ITG asupra
performanțelor ciclului cu gaze
5.
Aplicarea cogenerării la ciclul mixt abur
gaze
5.1. Ciclul mixt abur gaze – principiile constructive și
funcționale
5.2. Posibilități de aplicare a cogenerării la ciclul mixt
abur gaze
6. Aplicarea cogenerării la motoarele cu ardere
internă
6.1. Posibilități de aplicare a cogenerării la motorul
Diesel
6.2. Cicluri Rankine cu fluide organice pentru
recuperarea căldurii cu potențial termic scăzut
7.Micro-cogenerarea
7.1. Micro-cogenerarea cu motoare Stirling
7.2. Micro-cogenerarea cu celule combustibile
8. Trigenerarea
8.1. Principiul trigenerării
8.2. Eficiența termodinamică a trigenerării
9. Noțiuni de eficiență tehnico-economică a
proceselor de producere combinată a energiei
electrice și termice
Bibliografie:
1. B. Diaconu, L. Anghelescu, Producerea energiei electrice și termice, Ed.

2h

4h

4h

2h

4h

2h

2h

2h

Academica

Brâncuși Tg-Jiu 2011
2. Diaconu B. Anghelescu L., Centrale termoelectrice convenționale – elemente de
proiectare, construcție și exploatare, Ed. Academica Brâncuși 2018
3. Athanasovici, V., Muşatescu, V., Dumitrescu, I.S., Termoenergetică industrială şi
termoficare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1981
4. V. Athanasovici, Utilizarea căldurii în industrie, Ed. Tehnică 1996
5. Dinculescu, C., Moţoiu, C., ş.a. Centrale termoelectrice. Probleme de proiectare,
construcţie şi exploatare, Editura Tehnică, Bucureşti 1959
6. Schroder, K., Centrale termoelectrice de putere mare, vol. III, Editura Tehnică,
Bucureşti 1971
7. *** Manualul inginerului termotehnician vol. III, Editura Tehnică, Bucureşti 1986
8. Bejan, A., Termodinamică tehnică avansată, Editura Tehnică, Bucureşti 1996
9. Stăncescu, I. D., Athanasovici, V., Termoenergetică industrială, Editura Tehnică,
Bucureşti 1979
10. Kao Chen, R. Swanekamp, T. C. Elliott, Standard Handbook of Powerplant
Engineering, McGraw-Hill Education 1997
8.1 Seminar / proiect
Metode de predare
Observaţii
1. Calculul necesarului de căldură pentru un
2h
consumator tehnologic și unul urban
2. Stabilirea configurației rețelei și a debitelor pe
2h
tronsoane
3. Calculul debitelor de apă fierbinte și abur care
- efectuarea de exerciţii
2h
trebuie livrate din centrala de cogenerare
şi aplicaţii (rezolvate cu
4. Trasarea curbei clasate a necesarului de căldură
participarea studenţilor): 4h
- conversaţia euristică
5. Trasarea diagramei de variație a apei fierbinți în
6h
- problematizarea
rețeaua de termoficare
- explicaţia didactică
6. Calculul puterii produsă de turbinele de
6h
termoficare în diferite regimuri de funcționare
7. Calculul cantității anuale de energie electrică
2h
produsă de turbinele de termoficare
8. Calculul indicelui de termoficare anual. Calculul
4h
coeficientului de termoficare
Bibliografie:
1. B. Diaconu L. Anghelescu, Producerea energiei electrice și termice, Ed. Academica
Brâncuși Tg-Jiu 2011
2. Athanasovici, V., Muşatescu, V., Dumitrescu, I.S., Termoenergetică industrială şi
termoficare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1981
3. Athanasovici V. – coordonator, Alimentări cu căldură, Editura AGIR 2010
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
profesionale, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc
întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din

nota finală
10.4 Curs

- corectitudinea si
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitat

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de evaluare;
- Chestionare orală.

40%

- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
Prezenţă curs
10%
interesul pentru studiu
individual
10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu
cunoştinţele asimilate
/ proiect
Participare activă la seminar 50%
- capacitatea de aplicare în
practică
10.6 Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple

Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
de Inginerie
Energie, Mediu si Agroturism
Inginerie Energetica
Master
Tehnologii Avansate de Producere a Energiei

ETICĂ ȘI INTEGRITATE UNIVERSITARĂ
TAPE-S.01.04
Dr.Cilibiu Andreea-Mihaela
-

Titularul activităților de curs
Titularii activităților de aplicații
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Tipul de evaluare
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Regimul
disciplinei
Categoria de opționalitate a disciplinei:

V

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
1 Curs 1 Seminar I b) Totalul de ore pe semestru din
14 Curs 14 Seminar planul de învățământ

Laborator

-

Proiect -

Laborator

-

Proiect

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și
pe teren
II c)Pregătire laboratoare/seminarii, teme, portofolii
II d) Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activități:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

36
50
2

4. Precondiții
Curriculum* Nu
Competențe Nu
* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la
evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei.

-

ore

10
8
2
16

5. Condiții*
Desfășurare a cursului






Desfășurare
aplicații

Studenții nu se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile deschise.
De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului,
nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în vederea preluării
apelurilor telefonice personale;
Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs, întrucât aceasta se
dovedește distructivă la adresa procesului educațional;
Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector, internet

Seminar
Laborator Proiect
-

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc.

6. Competențe specifice acumulate*

Competențe
profesionale

Competența de limitare, identificare și soluționare a situațiilor
potențial conflictuale cu implicații de natură etică;
Competențe de elaborare și implementare a codurilor etice și de
conduită profesională;

Competențe
transversale

Competențe de lucru în echipă, competențe de comunicare,
competențe de diseminare a cunoștințelor.

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei

Obiectivul general al
disciplinei

Obiectivele
specifice

Curs

Seminar
Laborator
Proiect

Însuşirea într-un mod adecvat a conceptelor specifice eticii şi
integritaţii academice pentru aplicarea lor în dezvoltarea unei cariere
profesionale responsabile, conduita morală fiind un important reper
al profesionalismului.
Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, apreciere şi valorizare a
principalelor puncte de vedere privind etica academică; Dezvoltarea
abilităților de identificare și soluționare a problemelor cu implicații
de natură etică (dileme etice);
Dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor necesare pentru
intelegerea, respectarea, elaborarea, implementarea codurilor de
etică si integritate profesională
-

8. Conținuturi

Curs

Nr.
ore

VALORI ŞI NORME. DELIMITĂRI CONCEPTUALE
VALORILE ŞI NORMELE UNIVERSITARE

2h

SCHIŢA PENTRU O ETICĂ UNIVERSITARĂ
POSIBILĂ LA UNIVERSITATEA „CONSTANTIN
BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU

2h

CORUPŢIA CA FENOMEN SOCIAL. STRATEGIA

2h

Metode de
predare
Slid-uri
+videoproiector
Prelegere,curs
interactiv, dezbatere,
problematizarea încurajarea
exprimării opiniilor
și implicării active a
studenților în actul
receptării

Observații

ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE.
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI DREPTUL DE 2h
AUTOR
LIPSA DE INTEGRITATE ACADEMICĂ

2h

PLAGIATUL
ALTE FORME DE LIPSĂ DE ONESTITATE
ACADEMICĂ

2h

CONSECINȚE ȘI SANCȚIUNI
EFECTELE SOCIALE ALE LIPSEI DE
INTEGRITATE ACADEMICĂ

2h

cunoștințelor
transmise, prin
stimularea și
antrenarea acestora
pentru a asculta
activ, a pune
întrebări, a oferi
răspunsuri, a exprima
opinii, sugestii, a
formula ipoteze, a
extrage concluzii, a
gândi critic
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Alte lucrări bibliografice Aplicații (seminar/laborator/proiect)*
Bibliografie minimală

Nr. ore
-

Metode de predare

Observații

-

Alte lucrări bibliografice
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele
proiectului.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
 Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și
internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor
profesionale și transversale ale studenților
10. Evaluare

Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode / forme de
evaluare*

Corectitudinea
si
completitudinea
cunoştinţelor
Gradul de asimilare a limbajului de specialitate

Evaluare orală cu bilete de
examen – Evaluare sumativă
la sfârșitul semestrului
Evaluare formativă (pe tot
parcursul semestrului)

20%

Prezență la curs

10%
-

-

Seminar


-

Pondere din
nota finală
70%

-

-

Laborator

Proiect
Standard minim de performanță
-Standarde minime pentru nota 5: • Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe
fundamentale); • Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri;
-Standarde pentru nota 10: Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de
asimilare a limbajului de specialitate
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se
nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar
cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități.

Data completării

Semnătura titularului de curs

12.09.2018

Director departament

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu si Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de studiu 1 2.5 Semestrul

Mentenanta instalatiilor termoenergetice
TAPE.S.01.05
Prof.dr.ing. Racoceanu Cristinel
Prof.dr.ing. Racoceanu Cristinel
1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2curs
2
3.3laborator
3.4Total ore din planul de
42 din care: 3.5curs
28 3.6 laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

1
14
4
2
6
0
2
83
97
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Sală de seminar, dotată cu tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Dobândirea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare
al instalaţiilor termoenergetice.
Dobândirea cunoştinţelor privind defectele aparute in timpul
funcționării instalațiilor termoenergetice
Rezolvarea problemelor de mentenanţă aferente instalațiilor
termoenergetice
Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază
privind procesele tehnologice pentru exploatarea si
mentenanţa instalațiilor termoenergetice.
Capacitatea de a evalua problemele complexe si de a
comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;
Iniţiativa în analiza si rezolvarea de probleme

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea principiilor de bază privind procesele tehnologice
pentru exploatarea si mentenanţa instalațiilor termoenergetice.
Dezvoltarea deprinderilor tehnice în vederea organizării procesului de
analiză a funcționării instalațiilor termoenergetice
Dobandirea de competenţe în desfășurarea activităților de mentenanță
a instalațiilor termoenergetice
Dezvoltarea şi implementarea conceptelor legate de aplicarea soluțiilor
optime privind lucrările de mentenanță.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Noţiuni introductive
Modelarea fiabilității sistemelor mecanice din
centralele termoelectrice; optimizarea nivelului de
fiabilitate
operațională
a
echipamentelor
termoenergetice din centralele termoelectrice
2. Modele de evaluare a mentenabilității sistemelor
mecanice din cadrul centralelor termoelectrice
Strategii de evaluare a menenabilității instalațiilor
termoenergetice din centralele termoelectrice
3. Corelațiile risc – calitate supuse optimizării
Modele de evaluare a riscurilor; modele ale calității
produselor și proceselor
4. Sisteme informatice inteligente destinate
monitorizării riscului în centralele termoelectrice
Structuri inteligente hard-soft privind asistarea
conducerii instalațiilor termoenergetice în vederea
reducerii vulnerabilității

Metode de predare

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului /
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise

Observaţii

4h
2h

2h

4h

6h
5. Abordarea optimală privind dezvoltarea
durabilă a centralelor termoelectrice în concepția
calculului evolutiv
Dezvoltarea sistemelor complexe modelată în
contextul internaționalizării digitale; optimizarea
structurilor mecano-energetice integrate holistic.
6h
6. Sisteme previzionale de conducere a centralelor
termoelectrice dotate cu agenți inteligenți
Modele manageriale de conducere a centralelor
termoelectrice în concepție cibernetică; aplicarea
marketingului computerizat pe baza implicării
agenților inteligenți la nivelul producției integrate
pieței concurențiale de energie
2h
7. Funcționalitatea rentabilă a centralelor
termoelectrice
Analiza
funcționării
activității
centralelor
termoelectrice pe baza reingineriei industriale; direcții
de dezvoltare a managementului centralelor
termoelectrice
Bibliografie:
1. ABRUDAN, ş. a. - Manual de inginerie economică – Ingineria şi managementul
sistemelor de producţie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002. ISBN 973-351588-4
2. ACKOFF, R.L., SASIENI, M.W., - Bazele cercetării operaţionale, Editura Tehnică,
1975. ISBN-438IPIBBA
3. ANGHEL, I.,- Falimentul, radiografie şi predicţie, Editura Economică, Bucureşti,
2002. ISBN 973-590-678-3 5.
4. ARGENTI, J.,- Corporate collapse, the causes and symptoms’, McGraw Book
Company, Maidenhead, Great Britain, 1976.ISBN-10:0470151110
5. CARABULEA, A., - Managementul riscului energetic, Editura Universitatea
Politehnică, Bucureşti, 2007. ISBN 973-8449-68-5
6. DEACONESCU, A., - Managementul calităţii. Aplicaţii, Editura Omnia Uni S.A.S.T.,
Braşov, 2001. ISBN-973-9478-65-4 18.
8.1 Laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Mentenanța turbinei F1C330
2h
2. Mentenanța sistemului de preparare a prafului de
2h
cărbune la cazanul Benson de 1035 t/h
3. Mentenanța electrofiltrelor cazanul Benson de
2h
1035 t/h
4. Mentenanța instalației de preîncălzire regenerativă - conversaţia euristică
2h
a turbinei F1C330
- problematizarea
5. Mentenanța instalației de ulei ungere și reglaj a - explicaţia didactică
2h
turbinei F1C330
6. Mentenanța instalației de desulfurare umedă a
2h
gazelor de ardere
7. Mentenanța instalației de evacuare a zgurii și
2h
cenușii în șlam dens
Bibliografie:
1. ACKOFF, R.L., SASIENI, M.W., - Bazele cercetării operaţionale, Editura Tehnică,
1975. ISBN-438IPIBBA
2. ARGENTI, J.,- Corporate collapse, the causes and symptoms’, McGraw Book

Company, Maidenhead, Great Britain, 1976.ISBN-10:0470151110
3. CARABULEA, A., - Managementul riscului energetic, Editura Universitatea
Politehnică, Bucureşti, 2007. ISBN 973-8449-68-5
4. DEACONESCU, A., - Managementul calităţii. Aplicaţii, Editura Omnia Uni S.A.S.T.,
Braşov, 2001. ISBN-973-9478-65-4 18.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc
întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri, cât şi cu profesori de informatică din învăţământul
preuniversitar gorjean.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea si
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitat

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de evaluare;
- Chestionare orală.

10.3 Pondere din
nota finală

40%

- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
Prezenţă curs
10%
interesul pentru studiu
individual
- capacitatea de a opera cu
10.5
cunoştinţele asimilate
laborator
Participare activă la laborator 50%
- capacitatea de aplicare în
practică
10.6 Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple

Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină
Practică profesională
TAPE.A.01.06

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4.Anul de
1 2.5 Semestrul
studiu

1 2.6 Tipul de
evaluare

Conf. dr. ing. Diaconu Bogdan
V 2.7 Regimul
disciplinei

A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 11 din care: 3.2curs
0
3.3seminar/proiect
154 din care: 3.5curs
3.4. Total ore din planul de
0
3.6seminar/proiect
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Termodinamică tehnică. Echipamente termice. Producerea energiei
electrice și termice. Turbine cu abur și gaze. Generatoare de abur.
Competențe generale de inginerie energetică

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar, dotată cu tablă
SE Rovinari pentru partea practică

11/0
154/0

4
2
6
0
2

154
5

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Înţelegerea şi aplicarea metodele de cercetare ştiinţifică în
inginerie; Cunoaşterea resurselor, fluxurilor şi consumurilor
materiale, financiare şi umane necesare în cadrul activităţilor de
cercetare ştiinţifică; Abilitatea de identificare, analiză şi
soluţionare a temelor de cercetare ştiinţifică, de predicţie şi
alocare a resurselor specifice; Abilitatea de elaborare a unei
propuneri de proiect de finanţare a cercetării ştiinţifice;
Capacitatea de a planifica, conduce, urmări şi analiza tehnic şi
economic proiecte de cercetare-dezvoltare; Capacitatea de a
concepe, modela si optimiza echipamente termoenergetice
Cunoaşterea principalelor echipamente dintr-o centrală
termoeelctrică, a particularităților constructive și funcționale ale
acestora. Cunoașterea regimurilor de exploatare a echipamentelor
termoenergetice
Sa poată aplica strategiile de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi
responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii
pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simt,
gândire analitica si critica, rezolvarea de probleme etc., pe baza
principiilor normelor şi a valorilor codului de etică profesională
Sa poată analiza soluţiile tehnice necesare pentru îmbunătăţirea
calităţii si pentru creșterea eficienței procesului tehnologic;
Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe;
formarea și îmbunătățirea capacităţilor empatice de comunicare
interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în
desfăşurarea activităţii de grup in vederea tratării/rezolvării de
conflicte individuale/de grup, precum şi gestionarea optima a
timpului;
Să poată elabora, monitoriza şi implementa proiecte tehnice;
Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare
pentru achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice si
electronice atât in limba romana, cat si intr-o limba de circulaţie
internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue;

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor de cercetare
ştiinţifică respectiv, a modului prezentare și valorificare a rezultatelor.
Cunoașterea practică a echipamentelor termoenergetice dintr-o centrală
termoelectrică
Cunoașterea și evaluarea critică a metodelor și tehnicilor de cercetare
științifică
Capacitatea de a sintetiza și a prezenta într-o lucrare rezultatele activităților
de cercetare științifică
Capacitatea de a formula o propunere de proiect de cercetare științifică
Cunoașterea elementelor de exploatare a echipamentelor termoenergetice
din centralele termoelectrice

8. Conţinuturi
Seminar
Partea I. Cercetare științifică
1. Tipuri de cercetare științifică. Cercetarea teoretică.
Cercetarea aplicativă. Cercetarea exploratorie. Cercetarea
cantitativă. Metode de cercetare ştiinţifică.
Clasificarea metodelor de cercetare ştiinţifică: Metoda
inductivă; Metoda deductivă; Metoda modelării; Metode
aplicate la cercetarea în echipă; Metoda analogică.
Documentarea în cercetarea științifică. Resurse
informaționale
2. Calitatea în cercetarea ştiinţifică
Indicatori şi instrumentele specifice; Motivaţia promovării
calităţii în cercetare; Dimensiunea economică a calităţii în
cercetarea ştiinţifică; Îmbunătăţirea competitivităţii şi
responsabilităţii în cercetarea ştiinţifică
3. Etica în cercetarea ştiinţifică;
Legea dreptului de autor; Buna conduită în cercetarea
științifică; Proprietaea intelectuală; Exemple de bune și rele
practici.
4. Prezentarea rezultatelor cercetării ştiinţifice
Etape specifice elaborării unui articol științific;
Documentarea; Elaborarea şi prezentarea lucrărilor
ştiinţifice; Noţiuni specifice; Modul de comunicare a
rezultatelor cercetării ştiinţifice; Norme de redactare a
articolelor științifice. Brevete de invenție
5. Aria europeană a cercetării ştiinţifice
Strategii cheie ale UE; Semnificaţia E.R.A.; Reglementări
europene în domeniul C.D.I.; Organisme şi servicii ale
ERA; Poziţia UE în contextul mondial; Programul
HORIZONT 2020;
6. Cadrul organizațional și legislativ al cercetării ştiinţifice
în România și relația cu ERA
Legislaţia naţională dedicată C.D.I.; Sistemul cercetării
ştiinţifice; Strategia naţională de cercetare, dezvoltare,
inovare; Programe de C.D.I. operaţionale în România;
Competitivitatea României sub aspectul finanţării
proiectelor de CDI din surse europene
7. Comunitatea stiintifica. Forme de organizare si actiune.
Presa stiintifica. Viata stiintifica. Forme de participare la
viata stiintifica
8. Noțiuni de managementul proiectelor de cercetare.
Formularea unei propuneri de proiect de cercetare.
Alocarea resurselor umane și financiare. Managementul
administrativ

Metode de predare

Observaţii
4h

2h

4h

8h
Prelegere (expunere
liberă+ videoproiector)
Dezbatere
2h

4h

2h

2h

Partea II. Practică profesională
1. Instruire conform normelor de protecţia muncii şi
P.S.I.
2. Turbina F1C330
Prezentarea sălii maşinilor. Dispoziția și amplasamentul
părţilor componente ale turbinei. Instalaţia de preîncălzire
regenerativă a apei de alimentare. Instalaţia de ulei ungere
şi reglaj. Instalaţia etanşărilor terminale ale turbinei.
Instalaţia de vid. Instalaţia de apă de răcire a turbinei.
Instalația de desulfurare a gazelor de ardere. Instalația de
evacuare a zgurii și cenușii în șlam dens
3. Cazanul de 1035 t/h. Prezentarea sălii cazanelor
Prezentarea sistemului sub presiune. Prezentarea circuitului
de aer-gaze de ardere. Instalaţia de evacuare a zgurii şi a
cenuşii.
4. Degazorul termic. Amplasament, construcție.
Legături funcționale.

8h
50h

50h

18h

Bibliografie:
1. Rădulescu, Mihaela St. - Metodologia cercetării ştiinţifice. Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,
Bucureşti, 2006
2. Nica, Panaite, ş.a. - Metodologie şi proceduri pentru definirea obiectivelor şi priorităţilor strategice
ale cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice naţionale pe perioada 2005-2010. Editura Economică,
Bucureşti, 2005
3. Repanovici, Angela - Managementul informaţiei şi comunicării în cercetarea ştiinţifică. Editura
Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2006.
4. www.edu.ro.
5. http://ec.europa.eu/research
6. http://ec.europa.eu/research/era
7. http://ec.europa.eu/invest-în-research/pdf
8. http://cordis.europa.eu
9. *** Legea dreptului de autor nr.8 1996, actualizată;
10. *** Legea nr. 206 / 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și
inovare;
11. www.uefisedi.ro
12. SE Rovinari, Instrucțiuni de exploatare a turbinei F1C330
13. SE Rovinari, Instrucțiuni de exploatare a cazanului de 1035 t/h

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
profesionale, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc
întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu
cunoştinţele asimilate
/ proiect
- capacitatea de aplicare în
practică
10.6 Standard minim de performanţă:

Participare la dezbateri
Probă scrisă

40%
60%

 Înţelegerea structurii unui proiect de cercetare ştiinţifică.
 Cunoaşterea metodelor de cercetare ştiinţifică
 Cunoașterea fluxului tehnologic de producere a energiei electrice într-o centrală termoelectrică

Data completării
12.09.2018

Semnătura titularului de seminar

Director departament

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2

Diagnosticarea echipamentelor si instalațiilor electrice
TAPE.S.02.07
Conf. dr. ing. Popescu Cristinel
Conf. dr. ing. Popescu Cristinel
2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 4
din care: 3.2curs
2
3.3seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de
56 din care: 3.5curs
28 3.6seminar/laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

0/2
0/28

4
2
8
0
2
94
110
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Echipamente și instalații electrice.Partea electrică a centraleor și stațiilor

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Sală de laborator, dotată cu laborator didactic de
diagnoză

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Explicitarea și interpretarea conceptelor generale și specifice
privind diagnosticarea instalațiilor și echipamentelor
electrice.
Rezolvarea problemelor de dimensionare, functionare si
mentenanta aferente echipamentelor si instalatiilor
eelectrice.
Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor
disponibile, a etapelor şi timpilor de lucru.
Aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în
cadrul echipei.
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor
de comunicare şi formare profesională asistată.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina are rolul de a fundamenta cunoştinţele necesare privind
tehnicile de supraveghere şi diagnosticare a echipamentelor și
instalațiilor electrice ce intră în configurația Sistemului Energetic
Național.
Studiul influenţei solicitărilor de exploatare asupra duratei de
funcţionare, a indicatorilor de fiabilitate şi prezentarea tehnicilor
uzuale de supraveghere şi diagnosticare a stării tehnice a
echipamentelor și instalațiilor electrice.
Posibilitatile de implementare a unor sisteme de monitorizare şi
diagnosticare a echipamentelor electrice pe diferite niveluri ale
instalaţiilor electrice (producere, transformare, transport şi distribuţie
a energiei electrice).

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Analiza, modelarea şi simularea solicitării complexe
a echipamentelor electrice
2.Parametrii şi caracteristici, tehnici şi dispozitive
utilizate în supravegherea echipamentelor electrice
3. Sisteme de monitorizare a echipamentelor și
instalațiilor electrice

4.Defecte tipice ale echipamentelor electrice

Metode de predare

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului /
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise

Observaţii
6h

4h
6h

6h

5. Diagnosticarea stării tehnice a echipamentelor și
instalațiilor electrice.

6h

Bibliografie:
1. Cozma V., Panov V.,Popescu C. – Maşini electrice,Maşini sincrone şi
asincrone,vol.2. Ed. Sitech, Craiova, 2012.
2. Popescu C., Panov V, Cozma V,Constantin Tricicov.- Materiale electrotehnice
utilizate în construcţia maşinilor, aparatelor şi reţelelor electrice.,Ed. Sitech,
Craiova, 2012.
3. Cozma V.,Panov V.,Popescu C. – Maşini electrice,Maşini de curent continuu şi
transformatoare, vol.1 . Ed. Sitech, Craiova, 2012.
4. Cozma V., Popescu C. , Popescu L.,Cozma M., Mintcheva M., Milev I., Kartzelin
E., Petrova B.– Aparate şi maşini electrice. Ed. SITECH, Craiova, 2007.
5. Adam M., Baraboi A., Ciobanu R., Monitorizarea şi diagnosticarea întrerupătoarelor
de putere, Editura Gh. Asachi Iaşi, 2001.Hortopan G., Aparate electrice de
comutaţie. Ed. Tehn., Bucureşti, 1993.
6. Adam M., Baraboi A., Pancu C., Andusca M., Echipamente electrice. Vol.I
(indrumar de laborator), Ed. Politehnium Iasi, 2013
8.1 Laborator
Laborator didactic de „simulare a interventiilor
tehnice in instalatiile energetice”
1. Protecţia muncii.
2. Prezentarea laboratorului didactic
3. Stabilirea grupurilor de lucru în cadrul treptei
operative de dispecer și a echipelor mobile
4. Identificarea aparatelor electrice de măsură
utilizate în diagnosticarea echipamentelor
electrice
5. Simularea intervențiilor tehnice în instalațiile
energetice
5.1. Identificarea cauzelor lipsei tensiunii de
alimentare a laboratorului de mașini electrice din
cadrul Facultății de Inginerie.
5.2. Identificarea cauzelor opririi unui generator
electric sincron racordat la rețeaua electrică de
distribuție din cadul Laboratorului de mașini
electrice al Facultății de Inginerie.
5.3. Identificarea cauzelor opririi unui motor
electric sincron racordat la rețeaua electrică de
distribuție din cadul Laboratorului de mașini
electrice al Facultății de Inginerie.
5.4. Identificarea cauzelor întreruperii circuitului
de alimentare a instalației electrice de iluminat
aferente Laboratorului de mașini electrice al
Facultății de Inginerie.

6. Predare referate laborator

Metode de predare

Observaţii

2h
4h
2h
4h

Utilizarea laboratorului
didactic în scopul:
- dezvoltării de abilități
practice pentru studenții
de la programele de
studii din domeniul
Inginerie energetică, prin
utilizarea TIC în cadrul
unor aplicații practice de
laborator.

14h

2h

Bibliografie:
1. Laborator didactic de „simulare a interventiilor tehnice in instalatiile energetice”.
2. Cozma V., Panov V.,Popescu C. – Maşini electrice,Maşini sincrone şi asincrone,vol.2.
Ed. Sitech, Craiova, 2012.
3. Popescu C., Panov V, Cozma V,Constantin Tricicov.- Materiale electrotehnice utilizate
în construcţia maşinilor, aparatelor şi reţelelor electrice.,Ed. Sitech, Craiova, 2012.
4. Cozma V.,Panov V.,Popescu C. – Maşini electrice,Maşini de curent continuu şi
transformatoare, vol.1 . Ed. Sitech, Craiova, 2012.
5. Cozma V., Popescu C. , Popescu L.,Cozma M., Mintcheva M., Milev I., Kartzelin E.,
Petrova B.– Aparate şi maşini electrice. Ed. SITECH, Craiova, 2007.
6. Adam M., Baraboi A., Ciobanu R., Monitorizarea şi diagnosticarea întrerupătoarelor de
putere, Editura Gh. Asachi Iaşi, 2001.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
profesionale, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile: Producerea,
transportul, distributia şi utilizarea energiei electrice.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea si
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitat

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de evaluare;
- Chestionare orală.

10.3 Pondere din
nota finală

40%

- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
Prezenţă curs
10%
interesul pentru studiu
individual
10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu
cunoştinţele asimilate
/ proiect
Participare activă la seminar 50%
- capacitatea de aplicare în
practică
10.6 Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple

Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii Avansate de Producere a Energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Producerea energiei din surse solare și geotermale
TAPE.S.02.08

2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de
1 2.5 Semestrul
studiu

S.l.dr.ing. Adriana Foanene
S.l.dr.ing. Adriana Foanene
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

2

S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2curs
2
3.3 laborator
3.4Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5curs
28 3.6 laborator
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28
ore
4
2
6
0
2
94
108
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Transfer de căldură şi masă, Mecanica fluidelor, Termodinamică,
Echipamente termoenergetice

4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Laptop sau cel puțin calculator științific

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Capacitatea de a aplica în condiţii de autonomie şi

Competenţe transversale

responsabilitate cunoştinţele specifice privind principiile
fundamentale și aplicative ale instalațiilor de conversie
termică a energiei solare și ale instalațiilor geotermale
Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de
evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor
procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Tratează problemele legate de principiile de baza, construcția și
exploatarea instalațiilor de conversie a energiei solare și geotermale
Studiul detaliat al principiilor conversiei energiei solare, al
panourilor de conversie a energiei solare și al sistemelor de captare
a energiei geotermale

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Radiația solară. Spectrul radiației solare.
Parametrii energiei solare. Potențialul solar și
harta potențialului solar.
2. Colectorul solar plan. Bilanț termic. Randament.
Posibilități de creștere a eficienței colectorului
solar plan.
3. Colectorul solar cu concentrator cilindric
4. Colectorul solar cu concentrator parabolic
5. Colectorul solar cu tuburi vidate
6. Energia geotermală. Potențialul geotermal –
clasificare. Zone hidrogeotermale in România
7. Valorificarea potențialului geotermal de
temperatură ridicată. Schimbătoare de căldură
pentru instalații geotermale
8. Valorificarea potențialului geotermal de
temperatură redusă.
9. Sisteme de pompe de căldură geotermale

Metode de predare

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului/
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise,
prin stimularea şi
antrenarea acestora
pentru a asculta activ, a
pune întrebări, a oferi
răspunsuri, a exprima
opinii, sugestii, a formula
ipoteze, a extrage
concluzii, a gândi critic

Observaţii
4h

2h

2h
2h
2h

2h

4h

4h
6h

Bibliografie:

1. Chaisson E, McMillan S, Astronomy Today, Benjamin-Cummings Publishing
Company, 2010
2. Duffie J., Beckman W.A., Solar engineering of thermal processes, Second edition,
John Wiley & Sons, Singapore, 1980
3. Gueymard, C.A., Myers, D., Emery, K., Proposed reference irradiance spectra for
solar energy systems testing, Solar Energy 73(6), 2002

4. Incropera, F.,P., Dewitt, D.,P., Bergman T.,L., Lavine A.,S., “Fundamentals of
heat and mass transfer”, 6th edition, John Wiley & Sons, USA, 2006
5. Plank, M., The theory of heat radiation, Dover Publications, New York, 1959
6. Tiberiu Catalina , Utilizarea surselor de energie regenerabila in cladiri,
MatrixROM 2012
8.2. Laborator
Metode de predare
Observaţii
- efectuarea de exerciţii
2h
1. Harta potențialului solar în România.
şi aplicaţii (rezolvate cu
6h
2. Dimensionarea unui captator solar plan
participarea studenţilor):
3. Dimensionarea unui captator solar cu
exerciţii introductive sau 4h
concentrator cilindric
de acomodare; exerciţii
4. Dimensionarea unui captator solar cu
de fixare şi consolidare a 4h
concentrator parabolic
cunoştinţelor dobândite;
5. Dimensionarea unei instalații de preparare a apei
exerciţii recapitulative,
4h
calde menajere pe bază de energie solară
de sinteză sau de
6. Dimensionarea unei pompe de căldură pentru
verificare
8h
valorificarea potențialului termic geotermal de
- conversaţia euristică
temperatură redusă
- problematizarea
- explicaţia didactică
- evaluare formativă
Bibliografie:

1. Chaisson E, McMillan S, Astronomy Today, Benjamin-Cummings Publishing
Company, 2010
2. Duffie J., Beckman W.A., Solar engineering of thermal processes, Second edition,
John Wiley & Sons, Singapore, 1980
3. Gueymard, C.A., Myers, D., Emery, K., Proposed reference irradiance spectra for
solar energy systems testing, Solar Energy 73(6), 2002
4. Incropera, F.,P., Dewitt, D.,P., Bergman T.,L., Lavine A.,S., “Fundamentals of
heat and mass transfer”, 6th edition, John Wiley & Sons, USA, 2006
5. Plank, M., The theory of heat radiation, Dover Publications, New York, 1959
6. Tiberiu Catalina , Utilizarea surselor de energie regenerabila in cladiri,
MatrixROM 2012

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi
din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au
avut loc întâlniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri care au ca obiect de activitate ingineria
energetică
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Proba scrisă
60%
Prezenţă curs
5%
10.5 Seminar Evaluare formativă
Laborator
35%
10.6 Standard minim de performanţă Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin:
- realizarea proiectului conform temei
10.4 Curs

Evaluare finală (sumativă)

Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii Avansate de Producere a Energiei

2. Date despre disciplină

Producerea energiei din surse eoliene și hidro
TAPE.S.02.09

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de studiu 1 2.5 Semestrul

Prof.dr.ing. Cruceru Mihai
Șef.dr.ing. Foanene Adriana
2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2curs
2
3.3 laborator
3.4Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5curs
28 3.6 laborator
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28
ore
4
2
6
0
2
94
108
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Mecanica fluidelor, Energetică generală și conversia energiei, Surse
neconvenționale de energie
Fenomene de transfer

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Laptop sau cel puțin calculator științific

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Capacitatea de a aplica în condiţii de autonomie şi

Competenţe transversale

responsabilitate cunoştinţele specifice privind principiile
fundamentale, construcția și exploatarea instalațiilor de
conversie a energiei eoliene și hidraulice
Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de
evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor
procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Tratează problemele legate de principiile de baza, construcția și
exploatarea instalațiilor de conversie a energiei eoliene și hidraulice
Studiul detaliat al principiilor conversiei energiei eoliene, al
turbinelor eoliene, și al instalațiilor de conversie a energiei
hidraulice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Energia eoliană. Potențialul eolian și harta
potențialului eolian. Potențialul amenajabil.

Metode de predare

2. Energia și puterea vântului. Limita lui Betz.
Turbina eoliană în fluxul de aer. Efectul
numărului de pale şi al diametrului rotorului.
3. Tipuri constructive de turbine eoliene. Principii
de control al puterii furnizate de turbina eoliană
în reţea. Configuraţii de turbine eoliene.
Limitele funcționării în condiții de siguranță.
4. Elementele constructive ale unei instalații de
conversie a energiei eoliene. Generatoare
electrice. Funcționarea generatorului eolian în
paralel cu rețeaua și în mod autonom.
5. Aspecte economice ale utilizării energiei eoliene
6. Energia hidraulică. Tipuri de surse de energie
hidraulică. Potențial hidraulic. Curbe de
asigurare a debitelor
7. Amenajări hidraulice. Tipuri de baraje.
Amplasamentul barajelor. Tipuri de centrale
hidroelectrice. Lacuri de acumulare

Observaţii
2h

3h

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului/
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise,
prin stimularea şi
antrenarea acestora
pentru a asculta activ, a
pune întrebări, a oferi
răspunsuri, a exprima
opinii, sugestii, a formula
ipoteze, a extrage
concluzii, a gândi critic

4h

4h

2h
4h

2h

8. Centralele hidroelectrice și graficul de sarcină al
sistemului energetic.

3h

9. Alte tipuri de centrale care utilizează energia
hidraulică: centrale mareomotrice, instalații de

2h

recuperare a energiei valurilor
10. Aspecte economice ale utilizării energiei hidro

2h

Bibliografie:

1. Ackerman, T., Ed. Wind Power in Power Systems, John Wiley and Sons, Ltd., 2005
2. Dumitrescu, H., Cardoş, V., Dumitrache, Al., Aerodinamica turbinelor de vânt, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2001
3. Ivănoiu, M., Turbine eoliene cu ax vertical. Modele istorice ale transferului energetic,
Editura Universităţii Transilvania, 2013, ISBN 978-606-19-0310-8
4. Cristescu, D., ş.a., Centrale şi reţele electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1982
5. Ilie, V., Energia vântului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980
6. Iulian, C., Energia eoliană-captare şi conversie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985
7. Kogălniceanu, A., Bazele tehnice şi economice ale hidroenergeticii, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1986
8. Stematiu, D. Amenajări hidroenergetice, Conspress București 2008 ISBN 978-973-100017-8
8.2. Laborator
Metode de predare
Observaţii
- efectuarea de exerciţii
1. Harta potențialului eolian în România. Zone
şi aplicaţii (rezolvate cu
eoliene. Potențialul eolian amenajabil.
participarea studenţilor): 2h
2. Energia și puterea vântului. Legea lui Betz.
exerciţii introductive;
3. Dimensionarea unui generator eolian
exerciţii de fixare şi
4h
4. Curba de asigurare a debitelor
consolidare a
6h
5. Aspecte economice ale proiectelor
cunoştinţelor dobândite;
2h
hidroenergetice
exerciţii recapitulative,
2h
6. Estimarea potențialului hidraulic al unei
de sinteză sau de
4h
amenajări
verificare
7. Dimensionarea numărului de palete și
- conversaţia euristică
6h
diametrului rotorului unei turbine hidraulice
- problematizarea
8. Aspecte economice ale utilizării energiei eoliene - explicaţia didactică
2h
- evaluare formativă
Bibliografie:

1. Ackerman, T., Ed. Wind Power in Power Systems, John Wiley and Sons, Ltd., 2005
2. Dumitrescu, H., Cardoş, V., Dumitrache, Al., Aerodinamica turbinelor de vânt, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2001
3. Ivănoiu, M., Turbine eoliene cu ax vertical. Modele istorice ale transferului energetic,
Editura Universităţii Transilvania, 2013, ISBN 978-606-19-0310-8
4. Cristescu, D., ş.a., Centrale şi reţele electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1982
5. Ilie, V., Energia vântului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980
6. Iulian, C., Energia eoliană-captare şi conversie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985
7. Kogălniceanu, A., Bazele tehnice şi economice ale hidroenergeticii, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1986
8. Stematiu, D. Amenajări hidroenergetice, Conspress București 2008 ISBN 978-973-100017-8

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi
din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au
avut loc întâlniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri care au ca obiect de activitate ingineria
energetică
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.3 Pon
nota final
Evaluare finală (sumativă) Proba scrisă
60%
Prezenţă curs
5%
Evaluare formativă
Laborator
35%
10.6 Standard minim de performanţă Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea m
aplicare a lor dovedite prin:
- realizarea proiectului conform temei

Data completării
12.09.2018

Director departament

10.2 Metode de evaluare

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
Facultatea de Inginerie

Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

Sisteme moderrne de protecţie și monitorizare a
instalaţiilor electroenergetice
TAPE.S.02.10

Prof.dr.ing. Luminița Georgeta Popescu
Titularul activităților de curs
Titularii activităților de aplicații Prof.dr.ing. Luminița Georgeta Popescu
Anul de studiu
1
Semestrul
1
Tipul de evaluare
Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4 Curs 2 Seminar I b) Totalul de ore pe semestru din
56 Curs 28 Seminar planul de învățământ

E
S

Laborator

2

Proiect -

Laborator

28

Proiect

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și
pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii
II d)Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activități:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

94
125
6

4. Precondiții
Curriculum* Parcurgerea disciplinelor: Senzori şi traductoare, Măsurări electrice şi electronice
Competențe Dispozitive electronice, Circuite electronice liniare
* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la
evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei.

-

ore
30
25
25
0
3

0

5. Condiții*
Desfășurare a cursului
Desfășurare
aplicații

Sală de curs, dotată cu tablă, videoproiector

Seminar
Laborator Laborator dotat cu calculatoare, aparatură şi module experimentale
Proiect
-

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc.

6. Competențe specifice acumulate*

Competențe profesionale

Identificarea defectelor într-un sistem electroenergetic;
Alegerea corespunzătoare a categoriilor de protecții în funcție de
elementul protejat și de tipul de defect, precum și a
performanțelor impuse acestora;
Proiectarea și dimensionarea unui sistem de protecții în funcție
de elementul protejat și de tipul de defect apărut;

Competențe transversale

Capacitatea de a evalua problemele complexe în contexte
diferite si de a comunica în mod demonstrativ rezultatele
evaluării proprii;
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul
echipei;
Inițiativa în analiza si rezolvarea de problem.

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei

Obiectivul general al
disciplinei
Obiectivele
specifice

Curs

Seminar
Laborator

Cunoașterea principalelor categorii de protecții utilizate pentru
elementele unui sistem electroenergetic în funcție de tipul de
defect apărut
 însuşirea cunoştinţelor de bază despre defectele ce pot
apărea în sistemele electroenergetice,
 cunoașterea principalelor categorii de protecții, a cerințelor
impuse acestora,
 proiectarea, dimensionarea și operarea cu principalele
categorii de protecții, inclusiv stabilirea reglajelor acestor
protecții;
 operarea cu sisteme de monitorizare și conducere tip
SCADA
 realizarea monitorizării unor elemente de rețea
 utilizarea și testarea diferitelor categorii de relee: analogice,
electronice, digitale,
 stabilirea reglajelor și testarea diferitelor categorii de
protecții
 utilizarea blocurilor electonice de protecție

Proiect

8. Conținuturi

Curs

Nr.
ore

Metode de predare

Observații

Capitolul 1. Instalații electrice. Aspecte
generale
1.1. Conceptul de sistem electroenergetic
1.2. Plasarea unei rețele electrice în cadrul
unui sistem electroenergetic
1.3. Clasificarea
rețelelor
electrice.
Componentele rețelelor electrice
1.4. Defecte posibile în instalațiile electrice
Capitolul 2. Protecții prin relee
2.1. Protecția generatoarelor electrice
2.2. Protecția transformatoarelor electrice
2.3. Protecția motoarelor electrice
2.4. Protecția liniilor electrice
Capitolul 3. Protecţii numerice în sistemele
electroenergetice
4.1. Arhitectura unui sistem numeric de
protecţie
4.2. Aspecte privind procesarea semnalelor în
sistemele numerice de protecţie
4.3. Blocuri numerice de protecţie utilizate în
electroenergetică
Capitolul 4. Monitorizarea funcționării unui
transfomator electric
4.1. Aspecte generale legate de funcționarea
transformatoarelor electrice
4.2. Diagnoza și monitorizarea funcționării
trasnfeormatoarelor
4.3. Sisteme de monitorizare – diagnosticare
integrate pentru supravegherea continua a
unităților de transformare
Capitolul 5. Sisteme SCADA
5.1. Aspecte generale
5.2. Arhitectura SCADA
5.3. Comunicații în SCADA
5.4. Funcțiile de bază ale SCADA în sistemele
energetice
5.5. Echipamente terminale de conducere și
achiziții de tip RTU
Capitolul 6. Conceperea unui sistem
inteligent de conducere pentru sistemul
energetic
6.1. Formularea problemei de conducere pentru
un sistem energetic
6.2. Arhitectura de conducere prin dispecere a
sistemului energetic din România

4

8

4

4

4

4

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului/
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise

6.3. Complexitatea şi dificultatea modelarii unui
sistem energetic
6.4. Necesitatea utilizării unor tehnici inteligente
pentru conducerea sistemului energetic
Bibliografie minimală:
1. Asandei, D., Protecția sistemelor electrice, Editura Matrix Rom, București, 1999,
2. Gal, S., Scheme de relee complexe în energetică, Editura Tehnică București, 1984,
3. Călin S., Marcu, S., Protecţia prin relee a sistemelor electrice, Ed. Tehnică,
Bucureşti
4. Dinculescu, P., Instalaţii electrice industriale de joasă tensiune, Elemente de
concepere şi dimensionare, Editura Matrix Rom Bucureşti, 2003,
5. Dumitrache, I., ş.a., Automatizări electronice, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1990
6. Dumitrache, I., Călin, S., Botan, C., Niţu, C., Automatizări şi echipamente
electronice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982
7. Ivaşcu, C., Automatizarea şi protecţia sistemelor electroenergetice, Editura Orizonturi
Universitare, Timişoara, 1999
8. Ionescu, T., Sisteme şi echipamente pentru conducerea proceselor, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti 1982.
9. Mihoc D., Iliescu S.Șt., Făgărășan I, Țăranu Gh., Matei G., Automatizări electro
și termoenergetice, Ed. Printech, București, 2008,
10. Mihoc D., Iliescu S.Șt., Făgărășan I, Țăranu Gh., Conducerea și automatizarea
instalațiilor electroenergetice, Ed. Printech, 2006, București
11. Mihoc Dan, Protecții prin relee, curs tipărit, Ed. Printech, 2005, București
12. Popescu, L., Echipamente şi protecţii în sistemele electroenergetice, Editura Sitech,
Craiova, 2005
Alte lucrări bibliografice

Aplicații (laborator)*

Nr.
ore
Norme de protecţia muncii în laborator şi 28
prezentarea lucrărilor, Studiul contactorului
electromagnetic de joasă tensiune, Studiul
regimului intermitent al unui contactor de joasă
tensiune, Studiul transformatoarelor de măsură de
tensiune și de curent, Studiul releelor de tensiune,
curent și timp, Studiul unui sistem de protecţie a
transformatoarelor, Studiul unui bloc numeric de
protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină a unui
motor electric, Studiul unui sistem de comandă de
la distanţă a unui întreruptor, testarea releelor

Metode de predare

Observații

- efectuarea de aplicaţii
practice
- conversaţia euristică
- problematizarea
- explicaţia didactică

Alte lucrări bibliografice
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele
proiectului.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din
străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc

întalniri şi cu reprezentaţi ai mediului de afaceri
10. Evaluare

Tip
activitate

Metode / forme de
evaluare*

Criterii de evaluare

Pondere din
nota finală

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de evaluare;
- Chestionare orală.

70%

Curs

corectitudinea si completitudinea
cunoştinţelor
coerenţa logică
gradul de asimilare a limbajului de
specialitat
conştiinciozitatea, interesul pentru studiu
individual

Seminar

-

-

-

Participare activă la
laborator şi realizarea
corectă a aplicaţiilor
practice

30%

Laborator

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele
asimilate
- capacitatea de aplicare în practică

-

-

Proiect
Standard minim de performanță

Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei
probleme simple
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se
nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar
cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

12.09.2018

Director departament

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de
4 2.5 Semestrul
studiu

Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
Conf. dr. ing. Diaconu Bogdan Marian
8 2.6 Tipul de
V 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2curs
3.3 seminar
3.4Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5curs
3.6 seminar
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

154

154
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
/ Sală dotată cu echipamente de laborator

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Capacitatea de a aplica în condiţii de autonomie şi
responsabilitate cunoştinţele specifice privind documentarea
științifică și elaborarea proiectului de diplomă

Competenţe transversale

Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de
evaluare, pentru a aprecia critic elementele literaturii de
specialitate din domeniul ingineriei energetice

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea cunoştinţelor elementare necesare elaborării proiectului de
diplomă
Documentarea și selectarea informațiilor relevante din literatura de
specialitate din domeniul energetic, structurarea unei lucrări
științifice sub aspectul formal și al conținutului, principiile citării și
utilizarea programelor software specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8.1 Seminar
1. Selectarea şi dezvoltarea unei teme pentru o lucrare de
disertație– discuţii asupra temelor iniţiale selectate de
studenţi pentru lucrarile de disertație. Identificarea
disciplinelor studiate cu relevanță pentru tema aleasă
2. Identificarea și selectarea surselor de documentare:
notițe de curs, seminar, proiecte de an, caiete de
practică, titlurile din bibliografia disciplinelor studiate,
bibliografia recomandată pentru lucrarea de disertație
3. Căutarea în baze de date electronice. Prezentarea
diferitelor platforme de documentare științifică cu
conținuturi în domeniul ingineriei energetice.
4. Selectarea surselor relevante pentru obiectivul propus;
principalele părți ale unei lucrări de finalizare a
studiilor: titlul, rezumat, cuvinte cheie, introducere,
metode, rezultate și concluzii
5. Etapele de elaborare a lucrării de disertație. Stabilirea
structurii lucrării de disertație. Definirea capitolelor
principale în conformitate cu tema lucrării și cu
cerințele de elaborare
6. Activitatea propriu-zisă de documentare în funcție de
specificul temei pentru lucrarea de disertație
7. Extragerea și sistematizarea notelor de lectură din
resursele informaționale studiate cu relevanță pentru
tema lucrării de disertație
Bibliografie:

Metode de predare

Metode de predare

Observaţii
Observaţii
4h

12h

10h

- exemplificarea
- conversaţia euristică
- problematizarea
- explicaţia didactică

14h

14h

60h
40h

1. Repanovici, Angela, Managementul resurselor informationale in cercetarea stiintifica, Editura Universitatii
Transilvania din Brasov, 2008
2. Rădulescu, Mihaela St., Metodologia Cercetării Ştiinţifice, Editura Didactică şi Pedagogică, 2006
3. Achimaş A.C. Metodologia cercetării ştiinţifice, Ed. Universitară Iuliu Haţieganu Cluj Napoca, 1999

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.5 Seminar
/ laborator

10.1 Criterii de evaluare

- capacitatea de a opera cu
cunoștințele asimilate
- capacitatea de aplicare în
practică

10.2 Metode de evaluare

Ritmicitatea în elaborarea
lucrării de disertație
Prezentarea elementelor
originale ale lucrării
Finalizarea la termen a
lucrării de disertație

10.3 Pondere din
nota finală

30%
10%
50%

10.6 Standard minim de performanţă: Elaborarea lucrării de disertație
Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu si Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Reducerea emisiilor de noxe și gestiunea deșeurilor din
centrale termoelectrice

TAPE.A.03.10
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de
2 2.5 Semestrul
studiu

Prof.dr.ing. Racoceanu Cristinel
Șef lucr.dr.ing. Șchiopu Emil Cătălin
3 2.6 Tipul de
V 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2curs
2
3.3laborator
3.4Total ore din planul de
56 din care: 3.5curs
28 3.6 laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28
4
2
6
0
2
94
108
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Sală de seminar, dotată cu tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare al
instalaţiilor şi echipamentelor folosite pentru depoluare.
Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi
mentenanţă aferente echipamentelor de depoluare în
centralele termoelectrice
Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază
privind procesele tehnologice pentru proiectarea şi
funcţionarea (exploatarea si mentenanţa) echipamentelor de
depoluare .
Capacitatea de a evalua problemele complexe si de a
comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;
Iniţiativa în analiza si rezolvarea de probleme

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea principiilor de funcţionare al instalaţiilor şi
echipamentelor folosite pentru depoluare în centralele termoelectrice;
cunoașterea modului de gestionare a deseurilor din centralele
termoelectrice
Dezvoltarea deprinderilor tehnice în vederea evaluării cantitative a
impactului produs asupra mediului de către noxele rezultate prin
funcționarea centralelor termoelectrice
Dobandirea de competenţe în stabilirea agenţilor de poluare şi a
indicatorilor de calitate a emisiilor poluante ale centralelor
termoelectrice.
Dobîndirea de competenţe în implementarea echipamentelor şi
tehnologiilor pentru epurarea emisiilor de noxe ale centralelor
termoelectrice.
Dezvoltarea şi implementarea conceptelor legate de aplicarea celor mai
bune tehnici disponibile

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Noţiuni introductive
Centralele termoelectrice clasice: componența și
funcționarea echipamentelor și instalațiilor dintr-o
centrală termoelectrică clasică; noxele rezultate prin
arderea
combustibililor
fosili
în
centralele
termoelectrice; calculul emisiilor de noxe; calculul
dispersiei noxelor.
2. Legislaţia românească şi europeană privind
reducerea poluării mediului de către centralele
termoelectrice

Metode de predare
- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului /
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise

Observaţii

6h

2h

2h
3. Mecanismele de formare a oxizilor de sulf şi a
oxizilor de azot în urma proceselor de ardere a
combustibililor fosili în grupurile energetice ale
centralelor termoelectrice
4h
4. Tehnologii de reducere a emisiilor de praf ale
centralelor termoelectrice
Funcționarea
și
modernizarea
electrofiltrelor;
tehnologia nepoluantă de evacuare a zgurii și cenușii
în șlam dens
6h
5. Tehnologii de reducere a emisiilor de oxizi de
sulf ale centralelor termoelectrice
Arderea în strat fluidizat staționar; arderea în strat
fluidizat circulant; desulfurarea gazelor de ardere prin
injectie de nahcolite; desulfurarea umedă a gazelor de
ardere folosind aditiv carbonatul de calciu; procedeul
clasic uscat de desulfurare a gazelor de ardere;
procedeul combinat de desulfurare a gazelor de ardere.
4h
6. Tehnologii de reducere a emisiilor de oxizi de
azot ale centralelor termoelectrice
Aplicarea tehnologiei de organizare a arderii în trepte
la nivelul arzătorului; arzătoare turbionare; arzătoare
cu fante; aplicarea tehnologiei de organizare a arderii
la nivelul focarului cazanului; reducerea emisiilor de
oxizi de azot prin aplicarea tehnologiei de reducere
catalitică selectivă; reducerea emisiilor de oxizi de
azot prin aplicarea tehnologiei de reducere necatalitică
4h
7. Gestiune deșeurilor din centralele termoelectrice
Tipuri de deșeuri periculoase și nepericuloase rezultate
în centralele termoelectrice; depozitarea zgurii și
cenușii; măsuri pentru reducerea poluării datorate
depozitării zgurii și cenușii; măsuri tehnice de
închidere a depozitelor de zgură și cenușă; posibilități
tehnice de valorificare a zgurii și cenușii în industria
materialelor de construcții
Bibliografie:
1. Racoceanu C, Şchiopu C. – Tehnologii de protecţie şi depoluare a aerului, Editura
Academica Brâncuşi; Târgu Jiu, , 2010.
2. Racoceanu, C., Popescu, C. Evaluarea emisiilor poluante rezultate prin arderea lignitului în
CTE de mare putere, Editura Sitech, Craiova, 2006.
3. . Racoceanu, C., Căpăţînă, C. Emisiile de noxe ale centralelor termoelectrice, Editura Matrix
Rom, Bucureşti, 2005.
4. Racoceanu, C., Popa, R. Protecţia şi depoluarea aerului, Editura Sitech, Craiova, 2004..
5. Căpăţînă, C., Racoceanu, C. Deşeuri, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2003
8.1 Laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Reducerea emisiilor de praf de cenușă prin
4h
folosirea multiciclonului și camerei de desprăfuire - conversaţia euristică
2. Desulfurarea gazelor de ardere prin folosirea - problematizarea
4h
hidroxidului de calciu drept aditiv
- explicaţia didactică
3. Denoxarea gazelor de ardere rezultate la arderea
4h

lignitului folosind un catalizator
4. Măsurarea emisiilor de NOx, SO2, CO2, praf de
4h
cenușă cu analizorul automat
5. Măsurarea imisiilor de pulberi de cenușă în regim
4h
izocinetic
6. Determinarea hărților de dispersie a poluanților
4h
emiși de o centrală termoelectrică clasică
7. Folosirea cenușii și zgurii la fabricarea cărămizilor
4h
și pavelelor
Bibliografie:
1. Şchiopu C .,Racoceanu C. – Tehnologii de protecţie şi depoluare a aerului - îndrumar de
lucrări practice şi proiectare, Editura Academica Brâncuşi; Târgu Jiu, 2010.
2. Şchiopu, C., Cîrţînă, D. Metode şi aparate de măsură şi control a mediului înconjurător,
Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2010.
3. Racoceanu, C., Popescu, C. Analiza impactului complexelor energetice asupra mediului,
Editura Sitech, Craiova, 2007.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc
întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri, cât şi cu profesori de informatică din învăţământul
preuniversitar gorjean.
10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea si
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitat

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de evaluare;
- Chestionare orală.

10.3 Pondere din
nota finală

40%

- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
Prezenţă curs
10%
interesul pentru studiu
individual
- capacitatea de a opera cu
10.5
cunoştinţele asimilate
laborator
Participare activă la laborator 50%
- capacitatea de aplicare în
practică
10.6 Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple

Data completării
12.09.2018
Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu 2 2.5 Semestrul

Sisteme de achiziția și prelucrarea datelor în energetică
TAPE.S.03.11
Conf. dr. ing. Diaconu Bogdan
Conf. dr. ing. Diaconu Bogdan
3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 4
din care: 3.2curs
2
3.3 laborator/proiect
3.4. Total ore din planul de
56 din care: 3.5curs
28 3.6laborator/proiect
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2/0
28/0

4
2
6
0
2
94
108
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Electrotehnică. Circuite electronice analogice și numerice. Măsurări
electrice și electronice
Noțiuni de algebră booleană

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Sală de seminar, dotată cu tablă, rețea de
calculatoare

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Să cunoască bazele sistemelor de achiziție, transmisie și
prelucrare a datelor
Să utilizeze cunoştinţele de bază pentru identificarea tipului
de sistem de achiziție, transmisie și prelucrare de date
Să cunoască principiile, teoriile si metodele care descriu
principalele tipuri de sisteme de achiziție, transmisie și
prelucrare a datelor
Să poată utiliza și să cnofigureze dacă este cazul un sistem
de achizție, transmisie și prelucrare a datelor;
Sa poată aplica strategiile de perseverenţă, rigurozitate,
eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi
asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale,
creativitate, bun simt, gândire analitica si critica, rezolvarea
de probleme etc., pe baza principiilor normelor şi a valorilor
codului de etică profesională
Sa poată analiza soluţiile tehnice necesare pentru
îmbunătăţirea calităţii si pentru creșterea eficienței
procesului tehnologic;
Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe;
amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de
comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii
specifice în desfăşurarea activităţii de grup in vederea
tratării/rezolvării de conflicte individuale/de grup, precum şi
gestionarea optima a timpului;
Să poată elabora, monitoriza şi implementa unor proiecte
tehnice si tehnologice noi;
Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare –
formare pentru achiziţionarea informaţiei din baze de date
bibliografice si electronice atât in limba romana, cat si intr-o
limba de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea
necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale
educaţiei continue;

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Înțelegerea mecanismelor care stau la baza achiziției de date în
procesele tehnologice.
Să cunoască şi sa utilizeze sistemele standard de achiziție de date
specifice proceselor termoenergetice;
Să înţeleagă mecanismele conversiilor analog-numerice respectiv
numeric-analogic

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Măsurări în procese tehnologice
1.1. Mediul de măsură industrial
1.2. Clasificarea sistemelor de achizție
1.3. Sisteme de achizție a datelor de tip
Virtual Instrument
1.4. Sisteme de achiziție a datelor cu
aparatură programabilă
1.5. Sisteme de achiziție de date dedicate
1.6. Prelucrarea semnalelor în sisteme de
măsură numerice: semnale analogice și
numerice; eșantionarea; cuantizarea;
conversia analog-numerică; conversia
numeric-analogică
2.
Sisteme SCADA
2.1. Elemente de bază ale SCADA
2.2. Arhitectura SCADA
2.3. Funcțiile sistemelor SCADA
2.4. Aplicații SCADA industriale
2.5. Protocoale industriale utilizate în energetică: DNP,
IEC60870-5, IEC61850
3.
Circuitele de conversie a datelor
3.1.
Coduri folosite în conversia datelor
3.2.
Coduri unipolare
3.3.
Coduri bipolare
4. Convertoare numeric-analogice
4.1. Principii de realizare a CNA
4.2. CNA bipolar corespunzător codului binar deplasat
4.3. CNA bipolar corespunzător codului binar
complementul lui 2
4.4. CNA cu ieșiri complementare
4.5. Caracteristicile CNA
4.6. Erori statice ale CNA
4.7. Caracteristicile dinamice ale convertoarelor
5. Convertoare analog numerice
5.1. Principiul de funcționare
5.2. Clase de convertoare analog numerice
5.3. Caracteristicile statice ale convertorului analog
numeric
5.4. Caracteristicile dinamice ale convertorului analog
numeric
5.5. Convertoare analog numerice cu comparare
paralelă
6. Sisteme de achiziție și distribuție a datelor
(SADD)
6.1. Generalități. Clasificări
6.2. Automatizarea procesului de măsurare
6.3. Autotestarea și efectuarea corecțiilor de măsurare
6.4. Structura generală a unui SADD
6.5. Sisteme de distribuție a datelor
8. Plăci de achiziție a datelor pentru instrumentația

4h

6h

2h
- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului /
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise

2h

4h

4h

2h

virtuală
8.1. Funcții și criterii de performanță
8.2. Structura unei plăci de achiziție a datelor
8.3. Exemple de plăci de achiziție a datelor
4h
9. Prezentarea sistemului integrat Emerson
Ovation de achiziție, transmisie, procesare și
stocare a datelor pentru procese termoenergetice
Bibliografie:
1. M. Bodea, L Turic, I Mihuţ, V. Tiponuţ, “Aparate electronice pentru măsurare şi
control”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985.
2. T. Jurca, D. Stoiciu, “Instrumentaţie de măsurare, Structuri şi circuite”, Editura de Vest ,
Timişoara, 1996.
3. I. Ciascai, “Sisteme de achiziţii de date pentru calculatoare personale”, Editura Albastră,
Cluj-Napoca, 1998.
4. M. Sîmpăleanu, “Circuite pentru conversia datelor”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1991.
5. www2.emersonprocess.com
8.1 Laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Semnale analogice și semnale numerice.
4h
Eșantionarea semnalelor.
- efectuarea de exerciţii
2. Codurile folosite în conversia datelor. Coduri
4h
şi aplicaţii (rezolvate cu
unipolare. Coduri bipolare.
participarea studenţilor):
3. Mecanismul CNA bipolar
4h
- conversaţia euristică
4. CNA cu aproximări succesive. CNA cu numărare.
- problematizarea
4h
CNA cu urmărire
- explicaţia didactică
5. Sisteme de distribuție a datelor
4h
6. Circuite de multiplexare a intrărilor
4h
7. Circuitul de eșantionare memorare
4h
Bibliografie:
1. E. Pop, V. Stoica, I. Naforniţă, E. Petriu, “Tehnici moderne de măsurare şi control”,
Editura Facla, Timişoara, 1983.
2. MicroConverter® ,12-Bit ADCs and DACs with Embedded High Speed 62-kB Flash
MCU ADuC841, ADuC842, ADuC843.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
profesionale, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc
întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

- corectitudinea si
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;

10.3 Pondere din
nota finală
40%

limbajului de specialitat

- Conversaţia de evaluare;
- Chestionare orală.

- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
Prezenţă curs
10%
interesul pentru studiu
individual
10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu
cunoştinţele asimilate
/ laborator
Participare activă la seminar 50%
- capacitatea de aplicare în
practică
10.6 Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple

Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu si Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de studiu 2 2.5 Semestrul

Finanţarea proiectelor de eficienţă energetică
TAPE.S.03.12
Prof.dr.ing. Cruceru Mihai
Șef lucr.dr.ing. Anghelescu Lucica
3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2curs
2
3.3seminar/proiect
3.4Total ore din planul de
56
din care: 3.5curs
28
3.6seminar/proiect
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2/0
28/0
4
2
6
0
2
0
94
108
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Sală de seminar, dotată cu tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Să identifice sursa de finanţare adecvată tematicii proiectului
propus;
Să completeze o cerere de finanţare;
Să elimine obstacolele întâlnite la finanţare
Să întocmească analiza financiară pentru finanţare.

Competenţe transversale

Capacitatea de a evalua problemele complexe si de a comunica în
mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;

Iniţiativa în analiza si rezolvarea de probleme
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea elementelor teoretice de bază necesare finanţării investiţiilor
energetice
Obţinerea de competenţe operaţionale tehnice, economice şi manageriale,
referitoare la finanţarea proiectelor de investiţii proprii sau ale unor terţi în
domeniul surselor regenerabile de energie şi al eficienţei energetice
Aprofundarea noţiunilor referitoare la dezvoltarea investiţiilor, eliminarea
obstacolelor întâlnite la finanţare, finanţarea investiţiilor, companii de
servicii energetice, finanţarea din instrumente structurale şi analiza
financiară pentru finanţare.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

1. Noţiuni introductive 4 h
Intensitatea energetică, Productivitatea investiţiei, Investiţia
specifică, Utilizarea eficientă a energiei versus
modernizarea tehnologică, Analiza unei investiţii în
domeniul eficienţei energetice, Analiza unei investiţii care
are ca scop reabilitarea echipamentelor din instalaţiile
tehnologice
2. Iniţierea, organizarea şi implementarea proiectelor
energetice
Principalele etape în dezvoltarea unui proiect energetic,
Identificarea proiectului, Analiza energetică, Definirea
proiectului, Evaluarea costurilor şi a beneficiilor,
Identificarea surselor de finanţare, Structurarea planului
financiar, Identificarea finanţatorilor şi a participanţilor,
Organizarea proiectului, Evaluarea şi alocarea riscurilor,
Planul de afaceri
3. Eliminarea obstacolelor în finanţarea proiectelor
energetice
Obstacole în finanţarea proiectelor, Soluţii pentru depăşirea
obstacolelor în finanţarea proiectelor
4. Finanţarea proiectelor energetice
Finanţarea proiectelor: montajul financiar, Analiza
financiară a proiectelor energetice
5. Compania de servicii energetice
Rolul unei companii de servicii energetice, Servicii
energetice integrate, Impactul implicării unei companii de
servicii energetice, Crearea unei companii de servicii
energetice, Piaţa de servicii energetice
6. Finanţarea din instrumente structurale
Planul naţional de dezvoltare, Obiectivul global şi ţinta ,
Cadrul strategic naţional de referinţă, Domeniul major de
intervenţie ‚Valorificarea resurselor regenerabile de energie
pentru producerea energiei verzi’ Domeniul major de
intervenţie ‚Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi
dezvoltarea durabilă a sistemului energetic în respect faţă

Observaţii

4h
4h

- prelegere (predare clasică
cu prezentare la tablă şi
folosirea computerului /
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării active
a studenţilor în actul
receptării cunoştinţelor
transmise

2h

4h

4h

4h

de mediu’
7. Analiza pentru finanţare
Planul de afaceri garanţia obţinerii unei finanţări? Potenţiali
finanţatori, Proceduri şi modalităţi de finanţare a
investiţiilor în eficienţa energetică, Analiza efectuată de
finanţator Aspecte privind analiza economico-financiară a
beneficiarului investiţiei, Determinarea costului capitalului

6h

Bibliografie:
1. Cruceru M. Instalaţii termice, Ed. Universitas, 2006.
2. Cruceru M. Intensificarea transferului termic în schimbătoare de căldură, Ed. Universitas, 2000.
3. Badea, A., Necula, H. Echipamente şi Instalaţii Termice. Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.
4. Badea, A., Necula, H. Schimbătoare de căldură. Editura AGIR, 2000.
5. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaţii Termice Industriale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.
6. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaţii Termice Industriale - Culegere de probleme, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1980.
8.1 Seminar / proiect
Metode de predare
Observaţii
1. Studiul de caz Unio Satu - Mare: înlocuirea
4h
compresoarelor cu piston
2. Studiul de caz Ulerom Vaslui: montarea unui cazan de
4h
abur saturat pe biomasă
3. Studiul de caz Someş Dej: modernizarea sistemului de
abur/condens al maşinii de fabricat hârtie şi
4h
implementarea unui sistem de monitorizare a - efectuarea de exerciţii şi
consumurilor energetice
aplicaţii (rezolvate cu
4. Studiul de caz Eneas Bucureşti: instalarea, punerea în participarea studenţilor):
funcţiune şi operarea unei unităţi de co-generare în - conversaţia euristică
4h
beneficiul unui terţ
- problematizarea
5. Studiul de caz Transgex Oradea: racordarea a 5 puncte - explicaţia didactică
termice din cartierul Ioşia Nord, municipiul Oradea la
4h
sonda geotermală nr. 4767
6. Studiul de caz Consiliul Local Bran: modernizarea
4h
sistemului de iluminat public stradal şi ambiental
7. Studiul de caz Spitalul Clinic Judeţean Oradea:
instalarea de noi cazane de apă fierbinte şi abur
4h
funcţionând pe peleţi din lemn
Bibliografie:
1. Cruceru M. Instalaţii termice, Ed. Universitas, 2006.
2. Cruceru M. Intensificarea transferului termic în schimbătoare de căldură, Ed. Universitas, 2000.
3. Badea, A., Necula, H. Echipamente şi Instalaţii Termice. Editura Tehnică, Bucureşti, 2003.
4. Badea, A., Necula, H. Schimbătoare de căldură. Editura AGIR, 2000.
5. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaţii Termice Industriale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.
6. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaţii Termice Industriale - Culegere de probleme, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1980.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc
întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri, cât şi cu profesori de informatică din învăţământul
preuniversitar gorjean.
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere

din

nota finală
10.4 Curs

- corectitudinea si
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitat

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de evaluare;
- Chestionare orală.

40%

- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
Prezenţă curs
10%
interesul pentru studiu
individual
10.5 Seminar / - capacitatea de a opera cu
laborator
cunoştinţele asimilate
Participare activă la seminar
50%
- capacitatea de aplicare în
practică
10.6 Standard minim de performanţă: Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a
lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple

Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de
2 2.5 Semestrul
studiu

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei
Valorificarea deşeurilor din industria energetică
TAPE S.03.13
Șef lucr.dr.ing. Anghelescu Lucica
Șef lucr.dr.ing. Anghelescu Lucica
3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2curs
2
3.3 laborator
3.4Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5curs
28
3.6 laborator
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28
ore
4
2
6
0
2
94
108
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Tehnologii și instalații pentru reducerea poluării, Geneeratoare de abur,
Combustibili, instalaţii de ardere

4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sala de curs dotată cu tabla, laptop și videoproiector
Laborator de cercetare dotat cu echipamente și
instalații corespunzătoare

6. Competenţe specifice acumulate
 Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru
dezvoltarea durabila.
 Folosirea cunoştintelor de ingineria mediului pentru a aprecia
performanţele unui proces tehnologic industrial în concordanţă cu
legislaţia de mediu
Competenţe profesionale
 Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic
 Aplicarea cunostintelor stiintifice de baza in definirea si explicarea
conceptelor specifice ingineriei si protectiei mediului




Competenţe transversale



Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala,
asumarea responsabilitatilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara
si aplicarea de tehnici de realtionare si munca eficienta in cadrul echipei
Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de
comunicare si formare profesionala asistata(portaluri, internet, aplicatii
sofware de specialitate, baze de date, cursuri on line) atat in limba romana
cat si intr-o limba de circulatie internationala.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoasterea principalelor tendinţe în domeniul politicilor de mediu
din perspectiva reciclării deseurilor, atât pe plan naţional cât şi pe
plan european.
Înţelegerea pe deplin a impactului deşeurilor asupra mediului
înconjurător din care rezultă necesitatea neutralizării acestora.
Potenţarea spiritului civic în vederea protejării mediului uman şi
construit, prin măsuri concrete în vederea neutralizării deşeurilor.
Cunoasterea tehnologiilor si echipamentelor pentru valorificarea
zgurilor si cenusilor rezultate din arderea combustibililor.
Deprinderea studenților de a lucra cu aparatura destinată testarii
materialelor rezultate experimental. Proiectarea unor reţele de
procesare si recuperare a deseurilor. Evaluarea practică a
potenţialului deşeurilor în vederea reciclării acestora. Familiarizarea
cu principalele
tehnologii pentru valorificare a zgurilor si
cenusilor rezultate din arderea combustibililor și implicarea
diversilor agenti economici în reciclarea deșeurilor din industria
energetică.
Insusirea elementelor de baza privind utilizarea tehnologiilor pentru
valorificarea
zgurilor si cenusilor
rezultate din arderea
7.2 Obiectivele specifice
combustibililor.;
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Instalaţii de ardere a cărbunilor energetici
1.1. Instalaţii de ardere de mare capacitate
1.1.1. Prezentare generală
1.1.2. Instalaţia de captare a prafului de cenuşă din gazele de
ardere evacuate la
coşul de fum al cazanului
1.1.3. Tehnologia de evacuare a zgurii şi cenuşii varianta
clasică
1.1.4. Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei de
evacuare a zgurii şi cenuşii
1.1.5. Tehnologia de evacuare a zgurii şi cenuşii în şlam dens
1.1.6. Schema principală de funcţionare a instalaţiei de şlam
dens
1.1.7. Subsistemul de colectare-transport zgură
1.1.8. Subsistemul de colectare-transport cenuşă
1.1.9. Subsistemul de preparare şi pompare şlam pe depozit

Metode de predare
- prelegere (predare clasică
cu prezentare la tablă şi
folosirea computerului/
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării active
a studenţilor în actul
receptării cunoştinţelor
transmise, prin stimularea
şi
antrenarea acestora pentru a
asculta activ, a pune
întrebări, a oferi
răspunsuri, a exprima
opinii, sugestii, a formula

Observaţii
8 ore

1.1.10. Avantajele tehnologiei de evacuare în şlam dens
1.2. Instalaţii de ardere în strat fluidizat
1.2.1. Prezentare generală
II Caracteristicile depozitelor de zgură şi cenuşă din judeţul
Gorj
2.1. Prezentare generală
2.2. Depozitele de cenuşă transportată prin hidroamestec
2.3. Depozitele de cenuşă uscată
III Principalele caracteristici ale cenuşilor rezultate din
arderea cărbunilor în termocentrale
3.1. Caracteristicile cenuşilor prezentate în literatura de
specialitate pe plan mondial
3.1.1. Proprietăţile fizice ale cenuşii volante
3.1.2. Proprietăţile chimice
3.1.3. Proprietăţi definitorii
3.2. Caracteristicile cenuşilor de vatră utilizate în cadrul
experimentărilor proprii
3.2.1. Sursa de provenienţă
3.2.2. Prelevarea probelor elementare de cenuşă
3.2.3. Aspectul fizic general
3.2.4. Compoziţia mineralogică
3.2.5. Compoziţia oxidică
3.2.6. Textura
3.2.7. Caracteristici obţinute prin determinări de laborator
3.2.8. Interpretarea statistică a rezultatelor
3.2.9. Determinări ale compoziţiei chimice
3.2.10. Conţinutul de carbon fix
IV Cercetări experimentale pentru obţinerea unor materiale
de construcţii din cenuşile de termocentrală
4.1. Materiale utilizate la experimentări
4.1.1. Cenuşile de termocentrală
4.1.2. Alte tipuri de deşeuri industriale
4.1.2.1 Şlamul de foraj petrolier
4.1.2.2 Zgurile metalurgice
4.1.3. Materiale auxiliare în cadrul lucrărilor experimentale
4.1.3.1. Argila de Rovinari
4.1.3.2. Lianţi hidraulici (cimenturi)
4.1.3.3. Agregate granulare uşoare
4.2. Metodologii de lucru utilizate
4.2.1. Stabilirea reţetelor de dozare a componenţilor
4.2.2. Dozarea componenţilor şi realizarea amestecurilor de
fasonare
4.2.3. Tratamentul termic al produselor obţinute
4.2.4. Caracterizarea produselor
4.2.5. Etapele de lucru
4.3. Produse experimentale obţinute în cadrul lucrărilor
4.3.1. Produse experimentale obţinute prin procedee cu
întărire la cald
4.3.1.1. Confecţionarea epruvetelor presate
4.3.1.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale
produselor realizate
4.3.1.3. Compoziţia chimică a produselor presate şi arse
4.3.2. Produse experimentale obţinute prin procedee cu
întărire la rece
4.3.2.1. Confecţionarea produselor experimentale cu întărire

ipoteze, a extrage
concluzii, a gândi critic

6 ore

6 ore

8 ore

la rece
4.3.2.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale
produselor realizate
4.3.2.3. Compoziţia chimică a produselor experimentale
întărite la rece
Bibliografie:
1. Diaconu, B., Centrale termoelectrice convenționale, Ed. Academica Brâncuși, 2011
2. *** Manualul inginerului termotehnician vol. III, Editura Tehnică, Bucureşti 1986
construcţie şi exploatare, Editura Tehnică
3. Pănoiu N., C. Cazacu, L.Mihăescu, C.Totolo, Al. Epure, Instalaţii de ardere a combustibililor
solizi, Ed. Tehnică, Bucureşti 1985
4. ***, Contract de prestări servicii de cercetare ştiinţifică nr. 535/10.05.2010, Studiu tehnicoeconomic evacuare şi depozitare zgură şi cenuşă în fluid dens comparativ cu evacuare şi
depozitare zgură şi cenuşă în hidroamestec (metoda clasică de transport)
5. ***, Evacuarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate în urma procesului de ardere a
cărbunelui în cazanele grupurilor energetice de la Complexul Energetic Turceni, Institutul de
Studii şi Proiectări în Energetică Bucureşti, documentaţie contract 24218/983/5915/1.
6. ***, Manual de utilizare a instalaţiei de desprăfuire (electrofiltre) de la CTE Rovinari
7. ***, National Slag Association website, 2009 - Common uses for slag
8. M.Gheorghe– Valorificarea deşeurilor şi subproduselor industriale in constructii
în construcţii , Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 199
9. C. Căpăţînă, C. M. Simonescu – Resurse Naturale şi utilizarea lor. Valorificarea deşeurilor in
industrie, Editura Matrix Rom Bucuresti,. ISBN 978 – 973 – 755 – 549 – 6 , pg 203,2009
10. N.I. Voina – Teoria şi practica utilizării cenuşilor de la centralele termoelectrice, Ed. Tehnică,
Bucureşti, 1981
11. Teoreanu-Bazele tehnologiei liantilor,Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1993
12. I.Ionescu, T. Ispas-Proprietatile si tehnologia betoanelor, Editura Tehnica, Bucuresti,1997
8.2. Laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Notiuni de protecţia muncii în laborator
Prelegere
2ore
2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice
Experimental
4ore
3. Determinarea umidității
Experimental
2ore
4. Determinarea timpului de priză
Experimental
2ore
5. Fabricarea cărămizilor de construcţii
Experimental
4ore
6. Fabricarea betoanelor termoizolatoare
Experimental
4ore
7. Determinarea rezistenţei mecanice a produselor Experimental
2ore
rezultate
8. Determinarea densității, capacității de absorbție și Experimental
6ore
porozității
9. Verificarea
cunoştinţelor dobândite în timpul Evaluare scrisa
2ore
laboratorului
Bibliografie:
1. C.Căpăţînă - Valorificarea unor subproduse industriale rezultate din arderea combustibililor, Ed
Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2011
2. A. Badanoiu si colab. –Lianti ecologici complecsi, Editura Politehnica Press, Bucuresti, 2008
3. ***, ICEM SA Bucureşti, Universitatea “Constantin Brâncuşi” Tg. Jiu - New building materials
by ecosustainable recycling of industrial wastes, EcoWastes, LIFE+ Project
LIFE10ENV/RO/729, Raport de început, Anexa tehnică 3.4. “Caracterizarea probelor elementare
de deşeuri”, martie 2012.
4. ***, Manual de utilizare a instalaţiei de desprăfuire (electrofiltre) de la CTE Rovinari
5. ***, National Slag Association website, 2009 - Common uses for slag
6. N.I. Voina – Teoria şi practica utilizării cenuşilor de la centralele termoelectrice, Ed. Tehnică,
Bucureşti, 1981
Teoreanu-Bazele tehnologiei liantilor,Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1993
7. I.Ionescu, T. Ispas-Proprietatile si tehnologia betoanelor, Editura Tehnica, Bucuresti,1997

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc
întâlniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri care au ca obiect de activitate ingineria energetică
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs
Evaluare finală (sumativă)
Proba scrisă
60%
Prezenţă curs
5%
Laborator
Evaluare formativă
Laborator
35%
10.6 Standard minim de performanţă Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a
lor dovedite prin:
Cunoasterea unor procedee tehnologice de valorificare a zgurii si cenusii rezultate din arderea
combustibililor.

Data completării
12.09.2018

Director departament

10.2 Metode de evaluare

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Master
Tehnologii avansate de producere a energiei

2. Date despre disciplină

Elaborarea lucrării de disertație

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de studiu 4 2.5 Semestrul

Conf. dr. ing. Diaconu Bogdan Marian
8 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2curs
3.3 seminar
3.4Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5curs
3.6 seminar
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

/ Sală dotată cu echipamente de laborator

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Capacitatea de a aplica în condiţii de autonomie şi
responsabilitate cunoştinţele specifice privind documentarea
științifică și elaborarea lucrării de disertație

154

154
6

Competenţe transversale

Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de
evaluare, pentru a aprecia critic elementele literaturii de
specialitate din domeniul ingineriei energetice

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Elaborarea lucării de disertație
Documentarea și selectarea informațiilor relevante din literatura de
specialitate din domeniul energetic, structurarea unei lucrări
științifice sub aspectul formal și al conținutului, principiile citării și
utilizarea programelor software specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8.1 Seminar
1. Fundamentarea teoretică a temei lucrării de disertație.
Identificarea realizărilor în domeniu din bibliografia
selectată, stadiul actual al cunoașterii
2. Dezvoltarea și elaborarea propriu-zisă a lucrării de
disertație. Prezentarea metodologiei utilizate și a
rezultatelor. Prezentări grafice: diagrame, scheme,
fluxuri tehnologice, desene, grafice, calcule matematice.
Asigurarea convergenței temă – structură – conținut.
Instrumente software specifice utilizate
3. Formularea sintetică a concluziilor. Prezentarea
realizărilor proprii și comparația critică cu alte realizări
similare din domeniu
4. Redactarea lucrării de disertație. Respectarea condițiilor
de redactare. Calitatea materialului grafic inclus în
lucrare
5. Citarea surselor de informare. Bibliografia proiectului

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare
- exemplificarea
- conversaţia euristică
- problematizarea
- explicaţia didactică

Observaţii
20h

80h

10h

40h

4h

Bibliografie:
1. Repanovici, Angela, Managementul resurselor informationale in cercetarea stiintifica, Editura Universitatii
Transilvania din Brasov, 2008
2. Rădulescu, Mihaela St., Metodologia Cercetării Ştiinţifice, Editura Didactică şi Pedagogică, 2006
3. Achimaş A.C. Metodologia cercetării ştiinţifice, Ed. Universitară Iuliu Haţieganu Cluj Napoca, 1999

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din

nota finală
10.5 Seminar
/ laborator

- capacitatea de a opera cu
cunoștințele asimilate
- capacitatea de aplicare în
practică

Ritmicitatea în elaborarea
lucrării de disertație
Prezentarea elementelor
originale ale lucrării
Finalizarea la termen a
lucrării de disertație

30%
10%
50%

10.6 Standard minim de performanţă: Elaborarea lucrării de disertație
Data completării
12.09.2018

Director departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Decan

