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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Seminar Lucrări 
practice/proiect 

Forma de evaluare Credite 

Politici şi strategii în 

domeniul energiilor 

regenerabile 

 

Prezentarea politicilor şi strategiilor naţionale şi ale 

Uniunii Europene în domeniul energiilor regenerabile, 

precum şi a legislaţiei care reglementează domeniul. Se 

prezintă problemele legate de evaluarea performanţelor 

în domeniul generării, distribuţiei şi utilizării surselor 

de energie convenţionale, neconvenţionale şi 
regenerabile, precum şi al impactului acestora asupra 

mediului 

20 10 10 - Examen 5 

Metode probabilistice 

de evaluare a 

potenţialului surselor 

de energie 

regenerabilă 
 

Prezentarea metodelor statistice de estimare a 

potențialelor energetice fotovoltaice și eoliene pentru 

zone delimitate spațial și temporal 

20 8 - 12 Examen (test de 

cunoștințe teoretice 

și calcul a nivelelor 

de energie solară și 
eoliană pentru o 

locație dată) 

5 



Sisteme de 

valorificare a energiei 

solare (sisteme solare 

pasive, sisteme 

fotovoltaice) 

 

Prezentarea principiilor şi a tehnologiilor de producere 

(generare), procesare şi exploatare a energiei solare 

directe in sisteme pasive (preluarea directă a energiei 

termice) și fotovoltaice. Se prezintă problemele legate 

de cuplajul dintre sursele de energie fotovoltaică şi 
sistemul energetic naţional, precum şi problemele 

legate de mediile tampon de stocare a energiei. Se 

prezintă aplicațiile tipice. 

20 8 - 12 Examen (test de 

cunoștințe teoretice 

și proiect de sistem 

fotovoltaic) 

5 

Sisteme eoliene 

 

Prezentarea principiilor şi a tehnologiilor de producere 

(generare) procesare şi exploatare a energiei eoliene. Se 

prezintă problemele legate de cuplajul dintre sursele de 

energie fotovoltaică şi sistemul energetic naţional, 

precum şi problemele legate de mediile tampon de 

stocare a energiei. Se prezintă aplicațiile tipice. 

20 8 - 12 Examen (test de 

cunoștințe teoretice 

și proiect de sistem 

eolian) 

5 

Modelarea şi 
simularea sistemelor 

cu energii 

regenerabile 

 

Prezentarea programelor de gestiune de date 

tehnologice şi a programelor de modelare si simulare 

(Matlab –Simulink) pentru simularea unor componente 

si sisteme utilizate in domeniul energiilor regenerabile 

 

20 8 - 12 Examen (test de 

cunoștințe teoretice 

și proiect de 

aplicație) 

5 

Managementul 

proiectelor în 

domeniul energiilor 

regenerabile 

Prezentarea problemelor legate de obţinerea şi 
dezvoltarea si managementul proiectelor din domeniul 

energiilor regenerabile: surse de finanţare, probleme de 

licitaţii, coordonarea echipei de lucru, diseminarea 

rezultatelor, dezvoltarea afacerilor 

 

20 8 12 - Examen (test de 

cunoștințe teoretice 

și proiect de 

aplicație) 

5 

Examen de certificare 

a competenţelor 

profesionale 

Test scris (test grilă cu 30 de întrebări (câte 5 întrebări 
pentru fiecare disciplină)) 

3 - - - Examen scris  

 

Ocupații conform COR:  Specialist îmbunătățire procese – 241928 

    Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale – 214544 

    Specialist documentație studii – 214904 

    Instructor sistem de producție – 214905 

 

Competenţe dobândite:   C2. Elaborarea și interpretarea documentației tehnice, economice și manageriale. 

C2.2 Explicarea și interpretarea documentației tehnice, economice și manageriale, a desenelor de execuție 

și de ansamblu, a diagramelor, imaginilor și graficelor, precum și a notațiilor asociate acestora care 

descriu situații, procese și proiecte specifice domeniului. 



C2.4 Aprecierea calității și identificarea limitelor conceptelor, simbolizării și reprezentărilor specifice 

domeniului, utilizate în elaborarea și interpretarea documentației tehnice, economice și manageriale. 

 

Standarde de performanță: Realizarea unei documentații tehnico-economice de complexitate medie, inclusiv cu reprezentări grafice speciale 

domeniului, tehnice și economice. 

 

Competențe transversale: CT1. Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor 

profesionale și identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 

execuție, a termenelor de realizare aferente și a riscurilor aferente. 
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