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 studii1)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Inginerie
Inginerie Electrică Şi Calculatoare
Inginerie Energetică
Master
Managementul sistemelor de energie / Master

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Fiabilitate şi mentenanţă în sistemele energetice
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. dr. ing. ec. Dorin SARCHIZ
2.3 Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. ing. ec. Dorin SARCHIZ
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul
2 2.6 Tipul de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei2)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/ laborator/ proiect
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/ laborator/ proiect
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/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi.....................................
30
3.7 Total ore studiu individual
86
3.8 Total ore pe semestru
4
3.9 Numărul de credite4)

DO/DA
2
28
ore
10
6
6
6
2

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

Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector.
Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise.
Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.
Standuri experimentale, calculatoare PC cu software instalat, videoproiector.
Software: Matlab Kit, soft educaţional ptr. Digitric 500 şi APC 900.
Termenele predării temelor de laborator sunt stabilite de titular de comun acord cu
studenţii.
 Pentru predarea cu întârziere a temelor, acestea vor fi depunctate cu 0,5 pct./zi de
întârziere.








Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C3 Dimensionarea şi rezolvarea problemelor de funcţionare aferente echipamentelor şi instalaţiilor
electrice, termice şi hidraulice.
C3.1 Descrierea principiilor funcţionării la nivel individual şi de sistem/ proces a metodelor de
dimensionare/proiectare şi verificare a funcţionării acestora.
C3.2 Utilizarea corectă a metodelor de dimensionare şi verificare.
C3.3 Alegerea metodei adecvate de dimensionare şi verificare şi aplicarea etapelor de calcul într-o metodologie
specifică.
C3.4 Evaluarea îndeplinii a fiecărei etape de calcul.
C3.5 Descrierea documentelor specifice de proiectare şi a documentaţiei aferente.
C6 Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate a cunoştinţelor specifice în comanda, controlul şi
optimizarea funcţionării sistemelor electroenergetice.
C6.1 Descrierea componentelor sistemelor.
C6.2 Utilizarea corectă a principiilor de bază privind comanda, controlul şi optimizarea funcţionării sistemelor
electroenergetice.
C6.3 Stabilirea mărimilor şi parametrilor echipamentelor sistemelor electroenergetice pentru determinarea
regimurilor de funcţionare.
C6.4 Aplicarea metodelor de calcul a funcţionării sistemelor electroenergetice
C6.5 Analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice.
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Competenţe
transversale

-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Studiul Sigurantei in alimentarea cu energie electrică a consumatorilor prin:
 Optimizarea actiunilor de mentenanta
 Cresterea fiabilitatii sistemelor de alimentare
Modele matematice si programe pentru:
 Optimizarea fiabilitatii
 Optimizarea mentenantei LEA
7.2 Obiectivele specifice
 Asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare interpretării modelelor
matematice ale proceselor energetice şi alegerii schemelor de reglare
convenţionale adecvate.
 Evaluarea caracteristicilor funcţionale şi nefuncţionale ale componentelor de
bază ale unei scheme de automatizare.
 Evaluarea comparativă, inclusiv experimentală, a alternativelor de conducere
automată, pentru optimizarea performanţelor de reglare.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Piata de energie electrica si siguranta in functionare a
retelelor electrice
Strategii optime in electroenergetica
Modelarea si optimizarea fiabilitatii sistemelor prin
redundanta
Modelarea si optimizarea fiabilitatii sistemelor prin
alocare
Modelarea si optimizarea fiabilitatii sistemelor
complexe
Mentenanta bazata pe fiabilitate şi probabilităţi de stare
al r.e.d.
Modelarea matematica a mentenantei bazata pe
fiabilitate
Optimizarea mentenantei bazata pe fiabilitate

Metode de predare
Prelegerea, problematizarea, conversaţia,
explicaţia
Prelegerea, problematizarea, conversaţia,
explicaţia
Prelegerea, problematizarea, conversaţia,
explicaţia
Prelegerea, problematizarea, conversaţia,
explicaţia
Prelegerea, problematizarea, conversaţia,
explicaţia
Prelegerea, problematizarea, conversaţia,
explicaţia
Prelegerea, problematizarea, conversaţia,
explicaţia
Prelegerea, problematizarea, conversaţia,
explicaţia
Prelegerea, problematizarea, conversaţia,
explicaţia

Observaţii
2 prelegeri
2 prelegeri
1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere
2 prelegeri
2 prelegeri

Sistem informatic pentru acţiuni de mentenanţă în
2 prelegeri
reţelele de transport şi distribuţie
Bibliografie
BARON, T., s.a. Calitate şi fiabilitate - Manual practic Vol 1, Vol 2. Editura Tehnică, Bucureşti 1980.
BLAGA, P. Statistica ...prin MATLAB Presa Universitara Clujeana. Cluj-Napoca 2002
BOGHIU, S. L. Asigurarea calităţii serviciilor de alimentare cu energie electrică la nivelul cerinţelor europene. Energetica nr.
5/2004.
BOGOI CRISTIAN , CIPRIAN DIACONU, ILEANA SLANICEANU Sistem informatic integrat de mentenanta bazata pe
fiabilitate ; SNRE 2002-12-07.
CĂTUNEANU, V. M., POPENTIU, F. Optimizarea fiabilităţii sistemelor. Editura Academiei R.S.R. 1989.
CĂTUNEANU, V. M., BACIVAROF, I. C. Fiabilitatea sistemelor de telecomunicaţii. Editura Militară, Bucureşti 1985.
CĂTUNEANU, V. M, MIHALACHE ,A. bazele teoretice ale fiabilitatii. Editura Academiei RSR. Bucuresti 1983.
CHAPMAN, D. Power quality application guide. European COPPER Institute .www.lpqi.org. sau www.sier.ro .
CONSTANTINESCU, J. Infrastructura sistemului electroenergetic din România în procesul îndeplinirii normelor UCTE.
Energetica nr. 5/2004.
VASILE DUB Fiabilitatea Sistemelor. Editura Universitatii „ Petru Maior” din Tg Mures 2000.
DIACONU CIPRIAN, G. VISAN, I. SLANICEANU Implementarea unui concept nou de mentenanta pentru reteaua de
transport.Conf. Internationala de sisteme de putere 2005
GINEA, M., FIRETEANU, V. MATLAB calcul numeric, grafic, aplicaţii. Editura Teora 1995.
IONESCU, T. G. Ingineria sistemelor de distribuţie a energiei electrice. Editura Tehnică, Bucureşti 1998.
NITU, V, I., IONESCU C. Fiabilitate în energetică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1980.
NITU, V. I. Fiabilitatea instalaţiilor energetice. Editura Academiei R.S.R. 1973.
PANAITE, V., MUNTEANU R. Control statistic şi fiabilitate. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982.
PREOTESCU, D. Aspecte de siguranţă în respectarea obligaţiilor contractuale între sisteme energetice. Energetica nr. 10/2004.
SARCHIZ, D. Optimizări în electroenergetică - Modele. Aplicaţii. Programe. Centrul Naţional de Inovare, Târgu Mureş 1993.
SARCHIZ, D. Optimizarea fiabilitatii sistemelor electrice Ed. MATRIXROM Bucuresti 2005
ULMEANU,P. , s.a. Bazele fiabilitatii in energetica.Editura MATRIXROM Bucuresti 2007
TIRCOLEA, C., s.a. Tehnici actuale în teoria fiabilităţii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989.
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PE 013 / 1994 RENEL. Normativ privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor energetice.
PE 026 / 1992 RENEL. Normativ pentru proiectarea sistemului energetic naţional.
PE 124 / 1992 RENEL. Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari.
8.2 Seminar/ laborator/ proiect
Metode de predare-învăţare
Observaţii
Programe MATLAB de optimizare
Rezolvare aplicaţii de simulare împreună 2 laboratoare
cu studenţii
Programe de optimizare a fiabilitatii prin redundanta
Rezolvare aplicaţii de simulare împreună 2 laboratoare
cu studenţii.
Programe de optimizare a fiabilitatii prin alocare
Realizare aplicaţii practice pe standuri de 2 laboratoare
laborator, împreună cu studenţii.
Programe de optimizare a fiabilitatii pentru retele
Realizare aplicaţii practice pe standuri de 2 laboratoare
complexe
laborator, împreună cu studenţii.
Minimizarea costurilor cu mentenanta pe LEA 20 KV in Rezolvare aplicaţii de simulare împreună 1 laborator
conditia asigurarii unei fiabilitati impuse pe linie .
cu studenţii
Minimizarea costurilor cu mentenanta pe LEA 20 KV in Rezolvare aplicaţii de simulare împreună 2 laboratoare
conditia asigurarii unui numar impus de avarii pe linie
cu studenţii
Numarul optim de reinnoiri pe componentele LEA
Prezentare generală a schemelor de
2 laborator
20KV
reglare.
Verificarea şi evaluarea activităţii de laborator.
Verificare
1 laborator
Bibliografie
BARON, T., s.a. Calitate şi fiabilitate - Manual practic Vol 1, Vol 2. Editura Tehnică, Bucureşti 1980.
BLAGA, P. Statistica ...prin MATLAB Presa Universitara Clujeana. Cluj-Napoca 2002
BOGHIU, S. L. Asigurarea calităţii serviciilor de alimentare cu energie electrică la nivelul cerinţelor europene. Energetica nr.
5/2004.
BOGOI CRISTIAN , CIPRIAN DIACONU, ILEANA SLANICEANU Sistem informatic integrat de mentenanta bazata pe
fiabilitate ; SNRE 2002-12-07.
CĂTUNEANU, V. M., POPENTIU, F. Optimizarea fiabilităţii sistemelor. Editura Academiei R.S.R. 1989.
CĂTUNEANU, V. M., BACIVAROF, I. C. Fiabilitatea sistemelor de telecomunicaţii. Editura Militară, Bucureşti 1985.
CĂTUNEANU, V. M, MIHALACHE ,A. bazele teoretice ale fiabilitatii. Editura Academiei RSR. Bucuresti 1983.
CHAPMAN, D. Power quality application guide. European COPPER Institute .www.lpqi.org. sau www.sier.ro .
CONSTANTINESCU, J. Infrastructura sistemului electroenergetic din România în procesul îndeplinirii normelor UCTE.
Energetica nr. 5/2004.
VASILE DUB Fiabilitatea Sistemelor. Editura Universitatii „ Petru Maior” din Tg Mures 2000.
DIACONU CIPRIAN, G. VISAN, I. SLANICEANU Implementarea unui concept nou de mentenanta pentru reteaua de
transport.Conf. Internationala de sisteme de putere 2005
GINEA, M., FIRETEANU, V. MATLAB calcul numeric, grafic, aplicaţii. Editura Teora 1995.
IONESCU, T. G. Ingineria sistemelor de distribuţie a energiei electrice. Editura Tehnică, Bucureşti 1998.
NITU, V, I., IONESCU C. Fiabilitate în energetică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1980.
NITU, V. I. Fiabilitatea instalaţiilor energetice. Editura Academiei R.S.R. 1973.
PANAITE, V., MUNTEANU R. Control statistic şi fiabilitate. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982.
PREOTESCU, D. Aspecte de siguranţă în respectarea obligaţiilor contractuale între sisteme energetice. Energetica nr. 10/2004.
SARCHIZ, D. Optimizări în electroenergetică - Modele. Aplicaţii. Programe. Centrul Naţional de Inovare, Târgu Mureş 1993.
SARCHIZ, D. Optimizarea fiabilitatii sistemelor electrice Ed. MATRIXROM Bucuresti 2005
ULMEANU,P. , s.a. Bazele fiabilitatii in energetica.Editura MATRIXROM Bucuresti 2007
TIRCOLEA, C., s.a. Tehnici actuale în teoria fiabilităţii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989.
PE 013 / 1994 RENEL. Normativ privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor energetice.
PE 026 / 1992 RENEL. Normativ pentru proiectarea sistemului energetic naţional.
PE 124 / 1992 RENEL. Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile: producerii energiei electrice (CTE Iernut),
chimic (CET Azomureş), prelucrării gazelor naturale (Romgaz).
Standarde ocupaţionale/Cod COR: Asistent de cercetare în electroenergetica - 215144; Consilier tehnic - 215313;
Dispecer rețea distribuție - 215103; Dispecer rețele de înalta tensiune - 215104; Inginer electroenergetica - 215105;
Proiectant inginer energetician - 215111; Inginer de proiectare a sistemelor electroenergetice, Inginer de mentenanţă a
reţelelor şi sistemelor de energie, Consilier in implementarea sistemelor de management a energiei, Consilier in promovarea
sistemelor de energii regenerabile.
10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Cunoaşterea conceptelor
fundamentale prezentate la curs.
Cunoaşterea mecanismelor de
conducere a proceselor şi de
proiectare a SRA.

Probă scrisă. Accesul la
colocviu este condiţionat de
notă de promovare la laborator.

Pondere din
nota finală
30%

3

Verificare pe parcurs
Seminar/ laborator/ proiect

Însuşirea şi înţelegerea
problematicii tratate la curs şi la
laborator.
Prezentarea aplicaţiilor de
laborator, interpretarea
rezultatelor.

Test scris.

30%

Discuţii, exemple de simulare,
probe practice în fiecare şedinţă
de laborator. Verificarea pe
parcurs a temelor propuse.
Verificarea finală a
cunoştințelor dobândite la
laborator.

40%

Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea schemelor generale ale sistemelor de reglare automată a proceselor.
 Utilizarea coerentă a criteriilor de alegere şi acordare a regulatoarelor.
 Cunoaşterea şi interpretarea schemelor de reglare din CTE, RAT, RAFP.
Data completării
18.09.2017

Data avizării în departament
25.09.2017

Semnătura titularului de curs
Prof. dr. ing. ec. Dorin SARCHIZ

Semnătura titularului de seminar/
laborator/ proiect
Prof. dr. ing. ec. Dorin SARCHIZ

Semnătura directorului de departament
Prof. dr. ing. Dorin BICĂ
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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 studii1)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
de Inginerie
de Inginerie Electrică și Calculatoare
Inginerie Energetică
Masterat
Managementul sistemelor de energie / Master

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Infrastructuri critice în sistemele energetice
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. dr. ing Genge Béla
2.3 Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Şef lucr. dr. ing. Adrian-Vasile Duka
2.4 Anul de studiu
I
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare EO
2.7 Regimul disciplinei2)

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/ laborator/ proiect
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/ laborator/ proiect
56
28
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/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi.....................................
3.7 Total ore studiu individual
30
3.8 Total ore pe semestru
86
3.9 Numărul de credite4)
4

2
28
ore
10
6
6
6
2

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/ proiectului

 Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector
 Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile
închise
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator
 Termenele predării temelor de laborator sunt stabilite de titular de comun acord cu
studenţii.
 Pentru predarea cu întârziere a temelor, acestea vor fi depunctate cu 0,5 pcte./zi de
întârziere.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1 Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente
sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice.
C1.1 Identificarea tehnologiilor de bază, a structurii proceselor şi a funcţionării la nivel de proces.
C1.2 Descrierea proceselor tehnologice şi a principiilor de funcţionare şi explicarea adecvată a acestora.
C1.3 Delimitarea corectă a domeniilor de aplicabilitate cu respectarea criteriilor de performanţă specifice.
C1.4 Aplicarea corectă a metodelor de analiză şi a criteriilor de alegere a soluţiilor adecvate pentru atingerea
performanţelor specifice.
C1.5 Identificarea etapelor de realizare ale unui proiect şi a conţinutului documentelor specifice de management de
proiect.
-
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Familiarizarea studenţilor cu noțiunile specifice din domeniul protejării
Infrastructurilor Critice (IC), a legislației și a standardelor existente, precum și a
metodelor de protejare și recreare a IC în laborator.
7.2 Obiectivele specifice
 Familiarizarea cu Infrastructurile Critice (IC).
 Identificarea principalelor metode pentru protejarea IC.
 Aplicațiile și limitările criptografiei în protejarea IC.
 Simularea și emularea în laborator a unei IC.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
Capitolul I. Infrastructuri critice
 Tipuri de infrastructuri critice (IC). Clasificare, arhitectură
Prelegerea,
generală.
problematizarea,
2 prelegeri (4h)
 Directiva 114/2008 a Uniunii Europene.
conversaţia, explicaţia
 Aspecte de securitate în IC. Shodan.
 Programe naționale și internaționale pentru protejarea IC.
Capitolul II. Arhitectura IC și atacuri cibernetice
 Sisteme de energie (electricitate și gaz).
Prelegerea,
 Sisteme de transport.
problematizarea,
2 prelegeri (4h)
conversaţia, explicaţia
 Sistem de tip Smart Grid.
 Stuxnet. Duqu. Flame. Atacul din Ukraina.
Capitolul III. Măsuri pentru protejarea IC
 Analiza risk-urilor. Diagrame și metodologia (SGAM, SGIS).
 Aspecte de securitate:
◦ Proiectarea rețelei.
◦ Criptografie și protocoale criptografice.
Prelegerea,
◦ Sisteme de detecție a intrușilor.
problematizarea,
6 prelegeri (12h)
◦ Sisteme de protejare “in-depth”.
conversaţia, explicaţia
 Standarde de securitate (familia ISO/IEC 27000, NISTIR
7628, IEC 62351, IEC 62056 DLSM/COSEM, IEC 62734).
 Politici de securitate.
 Instruirea personalului.
 Auditul de securitate.
Capitolul IV. Simularea IC în laborator
 Metode tradiționale: sisteme ad-hoc, simulare (Simulink,
Prelegerea,
NS2).
problematizarea,
2 prelegeri (4h)
conversaţia, explicaţia
 Metode moderne: sisteme overlay, emulatoare (Emulab).
 Mediile de emulare EPIC și AMICI.
Capitolul V. Studii de caz
 Controlul tensiunii în sisteme Smart Grid.
 Sisteme fotovoltaice.
Prelegerea,
problematizarea,
2 prelegeri (4h)
 Programe de reducere a încărcării prin AMI (Advanced
conversaţia, explicaţia
Metering Infrastructure).
 Smart Metering.
 Sisteme de distribuție a gazelor naturale.
Bibliografie
[1] Genge, B., Graur, F., Haller, P. – Experimental assessment of network design approaches for protecting industrial
control systems. International Journal of Critical Infrastructure Protection, Elsevier, vol. 11, pp. 24-38, 2015.
[2] Siaterlis, C., Genge, B. – Cyber-physical testbeds. Communications of the ACM, Vol. 57, No. 6, pp. 64-73, June 2014.
[3] Genge, B., Siaterlis, C., Hohenadel, M. – AMICI: An Assessment Platform for Multi-Domain Security Experimentation
on Critical Infrastructures. 7th International Conference on Critical Information Infrastructures Security, Lillehammer,
Norway, Lecture Notes in Computer Science 7722, pp. 228-239, 2012.
[4] Genge, B., Enachescu, C. – ShoVAT: Shodan-based vulnerability assessment tool for Internet-facing services. Security
and communication networks, Wiley, Volume 9, Issue 15, pp. 2696-2714, 2016.
[5] Haller, P., Genge, B. – Using Sensitivity Analysis and Cross-Association for the Design of Intrusion Detection Systems in
Industrial Cyber-Physical Systems. IEEE Access, vol. 5, pp. 9336-9347, 2017.
[6] Proiect: Security of Energy Systems (SoES) protect: http://www.soes-project.eu/
[7] Proiect: Cyber Security and Resilience of Networked Critical Infrastructures (SERENITI): http://upm.ro/sereniti/
[8] Proiect: Protejarea comunicațiilor în sistemele de transport a gazelor naturale (PROTECT-G): http://protect-g.upm.ro/
[9] Patriciu,V.,V. – Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare cu aplicaţii în C şi Pascal. Ed.Teh., Buc., 1994.
[10] Patriciu,V.V. – Securitatea informaţiei în Unix şi Internet. Ed.Teh., Buc., 1998.
[11] Stallings,W. – Cryptography and network security: Principles and practice. Prentice Hall, 2003.
[12] Stallings, W., Brown, L. – Computer security: Principles and practice. Ed. Pearson Prentice Hall, 2008.
[13] Forouzan, B., A. – Introduction to cryptography and network security. Ed. McGraw-Hill, 2008.
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[14] Patriciu, V., V., Ene-Pietrosanu, M., Bica, I., Priescu, J. – Semnături electronice şi securitate informatică. Ed. Bic All,
2006.
[15] Handigol, N., Heller, B., Jeyakumar, V., Lantz, B., McKeown, N. – Reproducible network experiments using containerbased emulation, Proc. of the 8th Int. Conf. Emerging networking experiments and technologies, 2012, pp. 253-264.
Metode de predare8.2 Seminar/ laborator/ proiect
Observaţii
învățare
Prezentarea instalației experimentale a unui nod de automatizare
Rezolvare aplicaţii practice
1 laborator
prezent în rețeaua de transport a gazelor naturale
împreună cu studenţii
Conducerea cu ajutorul automatelor programabile Siemens a unor
Rezolvare aplicaţii practice
procese industriale simulate
împreună cu studenţii.
1 laborator
Verificare
Conducerea cu ajutorul automatelor programabile Phoenix Contact a
Rezolvare aplicaţii practice
2 laboratoare
unor procese industriale simulate
împreună cu studenţii
Transpunerea prin program ST a SFC-urilor (realizarea mașinilor de
Rezolvare aplicaţii practice
1 laborator
stare)
împreună cu studenţii
Implementarea unor algoritmi de criptare din familia Simon
Rezolvare aplicaţii practice
1 laborator
împreună cu studenţii
Implementarea unor algoritmi de criptare din familia Speck
Rezolvare aplicaţii practice
1 laborator
împreună cu studenţii
Utilizarea algoritmului de criptare AES disponibil în biblioteca
Rezolvare aplicaţii practice
1 laborator
IT_Security
împreună cu studenţii.
Utilizarea funcțiilor SHA1 și HMAC din biblioteca IT_Security
Rezolvare aplicaţii practice
împreună cu studenţii.
1 laborator
Verificare
Implementarea funcției CBC-MAC
Rezolvare aplicaţii practice
1 laborator
împreună cu studenţii.
Comunicatii Modbus RTU și Modbus TCP
Rezolvare aplicaţii practice
1 laborator
împreună cu studenţii.
Implementarea unei protocol simplificat de atestare la distanță pentru
Rezolvare aplicaţii practice
2 laboratoare
automate programabile folosind abordarea provocare-răspuns
împreună cu studenţii.
Accesul la fisiere și loggarea datelor
Rezolvare aplicaţii practice
împreună cu studenţii.
1 laborator
Verificare
Bibliografie
[1] Genge, B., Graur, F., Haller, P. – Experimental assessment of network design approaches for protecting industrial
control systems. International Journal of Critical Infrastructure Protection, Elsevier, vol. 11, pp. 24-38, 2015.
[2] Siaterlis, C., Genge, B. – Cyber-physical testbeds. Communications of the ACM, Vol. 57, No. 6, pp. 64-73, June 2014.
[3] Genge, B., Siaterlis, C., Hohenadel, M. – AMICI: An Assessment Platform for Multi-Domain Security Experimentation
on Critical Infrastructures. 7th International Conference on Critical Information Infrastructures Security, Lillehammer,
Norway, Lecture Notes in Computer Science 7722, pp. 228-239, 2012.
[4] Genge, B., Enachescu, C. – ShoVAT: Shodan-based vulnerability assessment tool for Internet-facing services. Security
and communication networks, Wiley, Volume 9, Issue 15, pp. 2696-2714, 2016.
[5] Haller, P., Genge, B. – Using Sensitivity Analysis and Cross-Association for the Design of Intrusion Detection Systems in
Industrial Cyber-Physical Systems. IEEE Access, vol. 5, pp. 9336-9347, 2017.
[6] Proiect: Security of Energy Systems (SoES) protect: http://www.soes-project.eu/
[7] Proiect: Cyber Security and Resilience of Networked Critical Infrastructures (SERENITI): http://upm.ro/sereniti/
[8] Proiect: Protejarea comunicațiilor în sistemele de transport a gazelor naturale (PROTECT-G): http://protect-g.upm.ro/
[9] Patriciu,V.,V. – Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare cu aplicaţii în C şi Pascal. Ed.Teh., Buc., 1994.
[10] Patriciu,V.V. – Securitatea informaţiei în Unix şi Internet. Ed.Teh., Buc., 1998.
[11] Stallings,W. – Cryptography and network security: Principles and practice. Prentice Hall, 2003.
[12] Stallings, W., Brown, L. – Computer security: Principles and practice. Ed. Pearson Prentice Hall, 2008.
[13] Forouzan, B., A. – Introduction to cryptography and network security. Ed. McGraw-Hill, 2008.
[14] Patriciu, V., V., Ene-Pietrosanu, M., Bica, I., Priescu, J. – Semnături electronice şi securitate informatică. Ed. Bic All,
2006.
[15] Handigol, N., Heller, B., Jeyakumar, V., Lantz, B., McKeown, N. – Reproducible network experiments using containerbased emulation, Proc. of the 8th Int. Conf. Emerging networking experiments and technologies, 2012, pp. 253-264.
[16] Genge, B., Duka, A.-V., Haller, P., Crainicu, B., Sandor, H., Graur, F. – Design, Verification and Implementation of a
Lightweight Remote Attestation Protocol for Process Control Systems, 15th IEEE International Conference on Industrial
Informatics (INDIN2017), Emden, Germany, 24-26 July, pp. 75-82, 2017.
[17] Duka, A.-V., Genge, B. – Implementation of SIMON and SPECK lightweight block ciphers on programmable logic
controllers, 2017 5th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), Tirgu Mures, Romania, pp. 1-6,
2017.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei corespunde recomandărilor recente ale Comisiei Europene cu privire la necesitatea implementării unor
măsuri pentru protejarea Infrastructurilor Critice (Directivele 114/2008, 1148/2016), precum și cu recomandările curriculei
IEEE și ACM pentru studiile de Inginerie Energetică.
Standarde ocupaţionale/Cod COR: Asistent de cercetare în electroenergetica - 215144; Consilier tehnic - 215313;
Dispecer rețea distribuție - 215103; Dispecer rețele de înalta tensiune - 215104; Inginer electroenergetica - 215105;
Proiectant inginer energetician - 215111; Inginer de proiectare a sistemelor electroenergetice, Inginer de mentenanţă a
reţelelor şi sistemelor de energie, Consilier in implementarea sistemelor de management a energiei, Consilier in promovarea
sistemelor de energii regenerabile.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs

Cunoaşterea noţiunilor şi
conceptelor fundamentale.
Capacitatea de a identifica
principalele măsuri de protejare
în funcție de infrastructura
critică.

Probă orala. Accesul la examen
fiind condiţionat de notă de
promovare la laborator.

60%

10.5 Seminar/ laborator/ proiect

Însuşirea şi înţelegerea
problematicii tratate la curs şi la
seminar.
Prezentarea aplicaţiilor,
interpretarea rezultatelor.

Discuţii şi probe practice în
fiecare şedinţă de laborator.
Verificarea pe parcurs a
temelor individuale propuse.
Verificarea finala a
cunoştinţelor dobândite la
laborator.

40%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea arhitecturii generale a Infrastructurilor Critice (IC).
 Cunoașterea măsurilor de protejare a IC.
 Implementarea unor măsuri criptografice pentru asigurarea unor proprietăți de securitate a datelor.
 Cunoașterea măsurilor pentru simularea și emularea IC.

Data completării
18.09.2017

Data avizării în departament
25.09.2017

Semnătura titularului de curs
Conf. dr. ing. GENGE Béla

Semnătura titularului de seminar/
laborator/ proiect
Șef lucr. dr. ing. Adrian-Vasile DUKA

Semnătura directorului de departament
Prof. dr. ing. Dorin BICĂ
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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 studii1)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Univeristatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
de Inginerie
de Inginerie Electrică Şi Calculatoare
Inginerie energetică
Master
Managementul sistemelor de energie / Master

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Managementul energiei și mediului
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Nicolae Chirilă
2.3 Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. univ. dr. Nicolae Chirilă
2.4 Anul de studiu
I
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.2 din care:.curs
3.3 laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.5din care: curs
3.6 laborator
56
28
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/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi.....................................
30
3.7 Total ore studiu individual
86
3.8 Total ore pe semestru
4
3.9 Numărul de credite4)

DA
2
28
ore
10
10
5
3
2

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/ proiectului

 Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector.
 Laboratorul trebuie sa fie dotat cu aparatura şi echipamente de laborator specifice
 Referatele de laborator se predau la sfârşitul orei
 Referatele nepredate se considera lucrare neefectuată.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1 Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de
producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice.
C1.1 Identificarea tehnologiilor de bază, a structurii proceselor şi a funcţionării la nivel de proces.
C1.2 Descrierea proceselor tehnologice şi a principiilor de funcţionare şi explicarea adecvată a acestora.
C1.3 Delimitarea corectă a domeniilor de aplicabilitate cu respectarea criteriilor de performanţă specifice.
C1.4 Aplicarea corectă a metodelor de analiză şi a criteriilor de alegere a soluţiilor adecvate pentru atingerea
performanţelor specifice.
C1.5 Identificarea etapelor de realizare ale unui proiect şi a conţinutului documentelor specifice de management de
proiect.
CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a condiţiilor de finalizare a acestora, a etapelor
de lucru, a timpilor de lucru, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de proiectare şi cercetare a
echipamentelor specifice, în vederea protecţiei mediului şi în concordanţă cu
constrângerile şi oportunităţile socio-economice


Completarea bazei de cunoştinţe fundamentale necesare înţelegerii şi operării
1

cu cunoştinţele specifice domeniului ingineriei mediului
7.2 Obiectivele specifice

 Aplicarea şi
specifice în
Mediu
 Aplicarea şi
specifice în
Mediu

interpretarea principiilor ştiinţifice, a regulilor şi regulamentelor
ingineria mediului precum şi a Sistemelor de Management de
interpretarea principiilor ştiinţifice, a regulilor şi regulamentelor
ingineria mediului precum şi a Sistemelor de Management de

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Capitolul I. Noţiuni despre poluarea atmosferei
1.1 Noţiuni introductive
1.2 Surse de poluare
1.3. Poluanţi specifici
1.4 Metode de depoluare aer
1.5 Efectele poluării aerului asupra mediului înconjurător
Capitolul II. Noţiuni despre poluarea apei
2.1 Noţiuni introductive
2.2 Surse de poluare
2.3. Poluanţi specifici
2.4 Metode de depoluare apa
2.5 Efectele poluării apei asupra mediului înconjurător
Capitolul III. Noţiuni despre poluarea solului
3.1 Noţiuni introductive
3.2Surse de poluare
3.3 Poluanţi specifici
3.4 Metode de depoluare sol
3.5 Efectele poluării solului asupra mediului înconjurător
Capitolul IV. Sisteme de management de mediu
4.1. Aspecte generale
4.2. Prezentarea sistemului de management de mediu
4.3 Reglementari legislative privind protecţia mediului
4.4 Sisteme de managemnt de mediu: definire şi tipuri4Management
de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru.
4.5 Implementarea unui sistem de management de mediu
conformstandardului ISO 14001
4.6. Auditarea sistemului de management de mediu
4.7 Evaluarea impactului de mediu
Capitolu V Strategii şi politici de mediu
5.1. Necesitatea unei strategii de mediu
5.2. Principii şi instrumente în strategia de protecţie a mediului
înconjurător
5.3. Politici de mediu, proceduri şi practici de management de mediu
5.4. Sistemul de monitoring integrat al mediului din România
5.5 Strategia gestionării deşeurilor, strategia dezvoltării durabile
5.6. Strategia de conformare de mediu, urgenţe de mediu
Capitolul VI Managementul energiei
6.1 Managementul proceselor energetice din societăţile industriale.
6.2 Managementul proiectelor de surse regenerabile de energie.
6.3 Audituri energetice pentru clădiri.
6.4Elaborarea de analize tehnico-economice ale sistemelor
energetice.

Metode de predare

Observaţii

Prelegerea,
problematizarea,
conversaţia, explicaţia

4 ore

Prelegerea,
problematizarea,
conversaţia, explicaţia

4 ore

Prelegerea,
problematizarea,
conversaţia, explicaţia

4 ore

Prelegerea,
problematizarea,
conversaţia, explicaţia

6 ore

Prelegerea,
problematizarea,
conversaţia, explicaţia

5 ore

Prelegerea,
problematizarea,
conversaţia, explicaţia

5 ore

Bibliografie
1. Ianculescu, S., Nisipeanu,S., Ştepa,R., Managementul mediului în conformitate cu seria ISO 14000, Editura Matrix,
Bucureşti, 2002
2 Petrescu, I. , Managementul mediului, Editura Expert, Bucureşti, 2005
3.Tilly. J., Tomescu R. A., Cruceru L. V., Metodologii propuse pentru acreditarea sistemului de management al mediului,
Institutul European din România 2002
4. Teodosiu, C., Managementul integrat al mediului, Ediţia a II-a, Editura Ecozone,Iasi, 2005
5. N. Chirilă, Chimia mediului. Apa, Editura Univ. „Petru Maior”,Tg. Mures, ISBN 978-606-581-019-8, 2010
6. Ionescu, Cicerone, Cum să construim şi implementăm un sistem demanagement de mediu în conformitate cu ISO 14001,
Editura Economică,Bucureşti, 2000.
7. Negrei, C. Costel, Instrumente şi metode în managementul mediului, EdituraEconomică, Bucureşti, 1999.
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8. Olaru Marieta, Implementarea unui sistem de management de mediu, potrivitstandardului ISO 14001 în relaţie cu
standardele ISO 9000, în Orientăriactuale în managementul calităţii, vol.1, Editura ASE, Bucureşti, 1998.
9 Rojanschi Vladimir, Bran Florina, Politici şi strategii de mediu, EdituraEconomică, Bucureşti, 2002.
10. Istrate M., Tehnologii şi instalaţii pentru reducerea emisiilor poluante – Controlul poluării în termoenergetică, Editura
SETIS, Iaşi, ISBN 973-86764-0-1, 2004
Legislaţie, standarde
*** OUG nr. 195/2005 privind Protecţia mediului
*** HG.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul
*** SR ISO 14050 Management de mediu, Vocabular
*** SR ISO 14001 Sisteme de management de mediu – Specificaţii şi ghid de utilizare
*** SR ISO 14004 Sisteme de management de mediu – ghid privind principiile, sistemele
şi tehnicile de aplicare
*** EN 50001 - Sisteme de management al energiei.
8.2 Seminar/ laborator/ proiect
Norme de protecţia muncii. Prezentarea generală a laboratorului
Determinarea conţinutului de dioxid carbon, din aer prin absorbţie.
Determinarea conţinutului de azotiţi şi azotaţi din apele de suprafaţă şi
adâncime prim metoda spectrofotometrică
Determinări de pH, umiditate, substanta uscata pentru diferite categorii
de soluri
Sistem de management de mediu:
Auditul de mediu; Eco-Marcare ;Evaluarea performantei de mediu;
Analiza ciclului de viata; Termeni si definitii Aspecte de mediu in
standardele de produs ;Principii de auditare; Proceduri de auditare ;
Calificare auditori
Evaluare de mediu a unui amplasament
Principii generale ptr. programe de aplicare; Cerinte pt. auto-declaratie;
Principii ale programului de Eco-marcare; Evaluarea performantelor de
mediu pentru sistemele de management de mediu; Evaluarea
performantelor de mediu pentru sistemele operationale; Evaluarea
impactului .
Politica de mediu
Analiza de mediu iniţială; Declaraţia de mediu; Sistem de acreditare;
Examinare;. Validare
Sisteme de management al energiei. Implementarea uni sistem de
management al energiei (ISO 50001).

Metode de predareînvăţare
Prelegerea, explicaţia
Experimentul. Folosirea
aparaturii gaz tester Auer.
Experimentul. Folosirea
spectrofotometrului din
laborator.
Experimentul folosind
aparatura din dotarea
laboratorului

Observaţii
2 ore
2 ore
4 ore
4 ore

Rezolvare aplicaţii de
simulare împreună cu
studenţii

4 ore

Rezolvare aplicaţii de
simulare împreună cu
studenţii

4 ore

Rezolvare aplicaţii de
simulare împreună cu
studenţii
Rezolvare aplicaţii de
simulare împreună cu
studenţii

4 ore
4 ore

Bibliografie
1. Ianculescu, S., Nisipeanu,S., Ştepa,R., Managementul mediului în conformitate cu seria ISO 14000, Editura Matrix,
Bucureşti, 2002
2 Petrescu, I. , Managementul mediului, Editura Expert, Bucureşti, 2005
3.Tilly. J., Tomescu R. A., Cruceru L. V., Metodologii propuse pentru acreditarea sistemului de management al mediului,
Institutul European din România 2002
4. Teodosiu, C., Managementul integrat al mediului, Ediţia a II-a, Editura Ecozone,Iasi, 2005
5. N. Chirilă, Chimia mediului. Apa, Editura Univ. „Petru Maior”,Tg. Mures, ISBN 978-606-581-019-8, 2010
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile: producerii energiei electrice (CTE Iernut,
Hidrocentrale, parcuri fotovoltaice), companii de transport a energiei electrice (SC Transelectrica SA), companiilor de
distribuţie a energiei electrice (SC FDEE Electrica SA), companii de management si servicii energetice.
Standarde ocupaționale /Cod COR Standarde ocupaţionale/Cod COR: Asistent de cercetare în electroenergetica 215144; Consilier tehnic - 215313; Dispecer rețea distribuție - 215103; Dispecer rețele de înalta tensiune - 215104; Inginer
electroenergetica - 215105; Proiectant inginer energetician - 215111; Inginer de proiectare a sistemelor electroenergetice,
Inginer de mentenanţă a reţelelor şi sistemelor de energie, Consilier in implementarea sistemelor de management a energiei,
Consilier in promovarea sistemelor de energii regenerabile.
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10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Verificare pe parcurs
10.6 Seminar/ laborator/ proiect

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoaşterea conceptelor
fundamentale prezentate la curs.
Cunoaşterea procedeelor de
evaluare şi implementare a
procedurilor de mediu
Însuşirea şi înţelegerea
problematicii tratate la curs şi la
laborator.
Prezentarea aplicaţiilor de
laborator, interpretarea
rezultatelor.

Probă scrisă. Accesul la
colocviu este condiţionat de
notă de promovare la laborator.

10.3 Pondere
din nota finală
60%

Test scris.

10%

Discuţii, exemple de simulare,
probe practice în fiecare şedinţă
de laborator. Verificarea pe
parcurs a temelor propuse.
Verificarea finală a
cunoştinţelor dobândite la
laborator.

30%

10.7 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea principalilor agenţi poluanţi din aer, apa sol, modul de influenţă
 Cunoaşterea sistemului de management de mediu in conformitate cu legislaţia în vigoare
 Utilizarea coerentă a principiilor de implementare

Data completării

Semnătura titularului de curs

18.09.2017

Conf. dr. Nicolae CHIRILĂ

Data avizării în departament
25.09.2017

Semnătura titularului de seminar/
laborator/ proiect
Conf. dr. Nicolae CHIRILĂ

Semnătura directorului de departament
Prof. dr. ing. Dorin BICĂ

Notă:
1)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licenţă/ Master/ Doctorat;

2)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DO (disciplină obligatorie)/ Dopt (disciplină
opţională)/ DF (disciplină facultativă);

3)

Un credit este echivalent cu 27 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).
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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 studii1)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

UNIVERISTATEA PETRU MAIOR DIN TÎRGU MUREŞ
DE INGINERIE
DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI CALCULATOARE
Inginerie Energetică
Master
Managementul sistemelor de energie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Practică profesională I
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Şef lucr. dr. ing. Cristian Dumitru
2.4 Anul de studiu
I
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei2)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/ laborator/ proiect
10
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/ laborator/ proiect
140
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/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi. (specifice locului de desfășurare a activității de practică)
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
140
3.9 Numărul de credite4)
10

DS
10
140
ore
10
56
10
4
60

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

 Nu e cazul
 Activitatea de practică trebuie să se desfășoare în cadrul unor societăți comerciale/
companii al căror domeniu de activitate este compatibil cu specificul progamului de
studii de masterat Managementul Sistemelor de Energie sau cu ramura de știință
din care face parte această specializare
 Activitatea de practică poate fi asimilată activității desfășurate de studentul
masterand la locul de muncă, în condițiile compatibilității postului acestuia cu
specificul specializării
 Termenele predării proiectelor sunt stabilite de titular de comun acord cu studenţii.
 Proiectele sunt obligatorii şi vor fi notate de către cadrul didactic coordonator.

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1 Utilizarea cunoştințelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente
sistemelor de producere, transport şi distribuție a energiei electrice şi termice
C1.1 Identificarea tehnologiilor de bază, a structurii proceselor şi a funcţionării la nivel de proces.
C1.3 Delimitarea corectă a domeniilor de aplicabilitate cu respectarea criteriilor de performanţă specifice.
C1.5 Identificarea etapelor de realizare ale unui proiect şi a conţinutului documentelor specifice de management de
proiect.
C5 Utilizarea creativă şi inovativă a cunoştinţelor specifice în proiectarea, modelarea regimurilor de
funcţionare şi exploatarea reţelelor electrice.
C5.2 Analiza datelor, interpretarea corectă a rezultatelor numerice şi utilizarea aplicaţiilor soft de modelare/
simulare şi optimizare.
C5.4 Evaluarea corectă a calculelor de proiectare şi modelare.
C5.5 Realizarea documentaţiei de bază pentru proiectare.
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Competenţe
transversale

CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a condiţiilor de finalizare a acestora, a etapelor
de lucru, a timpilor de lucru, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare
şi de muncă eficientă în cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Desăvârșirea (completarea) competențelor inginerilor masteranzi prin
desfășurarea de activități specifice domeniului în care aceștia profesează.
 Cunoașterea aspectelor practice legate de: componentele, caracteristicile,
funcţionarea, mentenanța, depanarea, proiectarea și exploatarea instalațiilor
energetice;

7.2 Obiectivele specifice

 Completing the competencies of master engineers by carrying out activities
specific to the field in which they practice.
 Aquiring knowledge of the practical aspects related to: components, features,
operation, maintenance, troubleshooting, design and operation of energy
facilities;
 Formularea, găsirea soluției/soluţiilor, implementarea şi evaluarea principiilor și
mecanismelor care stau la baza funcționării corecte a sistemelor energetice
 Utilizarea tehnicilor și instrumentelor specifice activității din unitatea de
desfășurare a activității de practică
 Specifying, finding the solution / solutions, implementing and evaluating the
main principles and mechanisms underlying the correct functioning of energy
systems;
 Using the techniques and tools specific to the activity unfolded in the practice
unit

8. Conţinuturi
8.2 Seminar/ laborator/ proiect
Prezentarea de ansamblu a unității în care se desfășoară
activitatea de practică.
Protecția muncii
Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi specifice
programului de practică ales
Tratarea/rezolvarea problemelor de specialitate întâlnite
în cadrul activității de practică desfășurate

Bibliografie

Metode de predare-învățare
Metode interactive. Lucrul
în echipă. Documentare
individuală. Expunere,
problematizare, discutii.
Training de specializare
intern efectuat la locul de
muncă sau în cadrul
organizației în care se
desfășoară activitatea de
practică

Observaţii

*** Documentații interne ale organizațiilor în care se efectuează stagiile de practică, studii de caz, bune practice;
1.
2.
3.
4.

Golovanov, N., Postolache, P., Toader, C., Eficienţa şi calitatea energiei electrice, Ed. AGIR, Bucureşti, Romania,
2007;
Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A., Renewable Energy, Technology, Economics and Environment, SpringerVerlag, Berlin Heidelberg, 2007;
Tomescu, A., Tomescu, I.B.L., Tomescu, F.M.G., Conversiunea directă a energiei, Editura MATRIX ROM,
Bucureşti, România, 2008;
Vatră F., ş.a., Integrarea şi funcţionarea centralelor eoliene şi a instalaţiilor fotovoltaice în sistemul
electroenergetic, Editura SIER, Bucureşti, România,2012;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin parteneriate cu agenți economici, realizarea de târguri de practică, promovarea programelor de internship/practică ale
diverselor companii, experți invitati, studii de caz, bune practici;
Standarde ocupaționale /Cod COR: Asistent de cercetare în electroenergetică - 215144; Consilier tehnic - 215313;
Dispecer rețea distribuție - 215103; Dispecer rețele de înaltă tensiune - 215104; Inginer electroenergetică - 215105;
Proiectant inginer energetician - 215111;
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Se va prezenta un raport de
activitate (referat de practică /
portofoliu) elaborat de student
care va pune în evidență
activitatea realizată în unitatea
care a găzduit programul de
practică

Verificarea
referatului
de
practică,
coroborarea
conținutului
acestuia
cu
specificul progamului de studii
Managementul Sistemelor de
Energie
și
calitatea
argumentelor aduse ca răspuns
la întrebările evaluatorului.
Se vor verifica informațiile
înscrise în Certificatul de
practică.
Coordonatorul de practică din
cadrul unității în care s-a
desfășurat programul de practică
va evalua activitatea desfășurată
cu o notă cuprinsă între 1-10,
care va fi înscrisă în Certificatul
de practică. Această notă va
avea ponderea specificată din
nota finală.

10.4 Curs
10.5 Seminar/ laborator/ proiect

Se va prezenta Certificatul de
practică completat, semnat și
ștampilat
de
reprezentanții
unității
(directorul,
coordonatorul de practică) care
a găduit programul de practică

10.6 Standard minim de performanţă
Predarea și susținerea temei de proiect.
Promovarea activității desfășurate în cadrul unității de practică.

Data completării
18.09.2017

Data avizării în departament
25.09.2017

10.3 Pondere
din nota finală
60 %

40%

Semnătura titularului de seminar/
laborator/ proiect
Şef lucr. dr. ing. Cristian DUMITRU

Semnătura directorului de departament
Prof. dr. ing. Dorin BICĂ

Notă:
1)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licenţă/ Master/ Doctorat;

2)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DO (disciplină obligatorie)/ Dopt (disciplină
opţională)/ DF (disciplină facultativă);

3)

Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).
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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 studii1)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

UNIVERISTATEA PETRU MAIOR DIN TÎRGU MUREŞ
DE INGINERIE
DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI CALCULATOARE
Inginerie Energetică
Master
Managementul sistemelor de energie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Practică profesională II
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Şef lucr. dr. ing. Daniel Dragomir-Stanciu
2.4 Anul de studiu
I
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei2)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/ laborator/ proiect
10
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/ laborator/ proiect
140
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/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi. (specifice locului de desfășurare a activității de practică)
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
140
3.9 Numărul de credite4)
10

DS
10
140
ore
10
56
10
4
60

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

 Nu e cazul
 Activitatea de practică trebuie să se desfășoare în cadrul unor societăți comerciale/
companii al căror domeniu de activitate este compatibil cu specificul progamului de
studii de masterat Managementul Sistemelor de Energie sau cu ramura de știință
din care face parte această specializare
 Activitatea de practică poate fi asimilată activității desfășurate de studentul
masterand la locul de muncă, în condițiile compatibilității postului acestuia cu
specificul specializării
 Termenele predării proiectelor sunt stabilite de titular de comun acord cu studenţii.
 Proiectele sunt obligatorii şi vor fi notate de către cadrul didactic coordonator.

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1 Utilizarea cunoştințelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente
sistemelor de producere, transport şi distribuție a energiei electrice şi termice
C1.1 Identificarea tehnologiilor de bază, a structurii proceselor şi a funcţionării la nivel de proces.
C1.3 Delimitarea corectă a domeniilor de aplicabilitate cu respectarea criteriilor de performanţă specifice.
C1.5 Identificarea etapelor de realizare ale unui proiect şi a conţinutului documentelor specifice de management de
proiect.
C5 Utilizarea creativă şi inovativă a cunoştinţelor specifice în proiectarea, modelarea regimurilor de
funcţionare şi exploatarea reţelelor electrice.
C5.2 Analiza datelor, interpretarea corectă a rezultatelor numerice şi utilizarea aplicaţiilor soft de modelare/
simulare şi optimizare.
C5.4 Evaluarea corectă a calculelor de proiectare şi modelare.
C5.5 Realizarea documentaţiei de bază pentru proiectare.
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Competenţe
transversale

CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a condiţiilor de finalizare a acestora, a etapelor
de lucru, a timpilor de lucru, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare
şi de muncă eficientă în cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Desăvârșirea (completarea) competențelor inginerilor masteranzi prin
desfășurarea de activități specifice domeniului în care aceștia profesează.
 Cunoașterea aspectelor practice legate de: componentele, caracteristicile,
funcţionarea, mentenanța, depanarea, proiectarea și exploatarea instalațiilor
energetice;

7.2 Obiectivele specifice

 Completing the competencies of master engineers by carrying out activities
specific to the field in which they practice.
 Aquiring knowledge of the practical aspects related to: components, features,
operation, maintenance, troubleshooting, design and operation of energy
facilities;
 Formularea, găsirea soluției/soluţiilor, implementarea şi evaluarea principiilor și
mecanismelor care stau la baza funcționării corecte a sistemelor energetice
 Utilizarea tehnicilor și instrumentelor specifice activității din unitatea de
desfășurare a activității de practică
 Specifying, finding the solution / solutions, implementing and evaluating the
main principles and mechanisms underlying the correct functioning of energy
systems;
 Using the techniques and tools specific to the activity unfolded in the practice
unit

8. Conţinuturi
8.2 Seminar/ laborator/ proiect
Prezentarea de ansamblu a unității în care se desfășoară
activitatea de practică.
Protecția muncii
Cunoaşterea şi studiul principalelor activităţi specifice
programului de practică ales
Tratarea/rezolvarea problemelor de specialitate întâlnite
în cadrul activității de practică desfășurate

Bibliografie

Metode de predare-învățare
Metode interactive. Lucrul
în echipă. Documentare
individuală. Expunere,
problematizare, discutii.
Training de specializare
intern efectuat la locul de
muncă sau în cadrul
organizației în care se
desfășoară activitatea de
practică

Observaţii

*** Documentații interne ale organizațiilor în care se efectuează stagiile de practică, studii de caz, bune practice;
[1]Athanasovici V., Tratat de inginerie termică. Alimentări cu căldură. Cogenerare. Ed. AGIR, Bucureṣti, 2010.
[2] Popescu N., Dinu R.C., Energetica instalaṭiilor de producere a energiei în cogenerare, Ed. Universitaria, Craiova, 2013.
[3] Meherwan Boyce, Handbook for Cogeneration and Combine Cycle Power Plants, ASME Press, New York, 2012.
[4] Griffiths, R. Combined Heat and Power: A Practical Guide to the Evaluation, Development, Implementation and
Operation of Cogeneration Schemes, Energy Publications, 1995.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin parteneriate cu agenți economici, realizarea de târguri de practică, promovarea programelor de internship/practică ale
diverselor companii, experți invitati, studii de caz, bune practici;
Standarde ocupaționale /Cod COR: Asistent de cercetare în electroenergetică - 215144; Consilier tehnic - 215313;
Dispecer rețea distribuție - 215103; Dispecer rețele de înaltă tensiune - 215104; Inginer electroenergetică - 215105;
Proiectant inginer energetician - 215111;
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Se va prezenta un raport de
activitate (referat de practică /
portofoliu) elaborat de student
care va pune în evidență
activitatea realizată în unitatea
care a găzduit programul de
practică

Verificarea
referatului
de
practică,
coroborarea
conținutului
acestuia
cu
specificul progamului de studii
Managementul Sistemelor de
Energie
și
calitatea
argumentelor aduse ca răspuns
la întrebările evaluatorului.
Se vor verifica informațiile
înscrise în Certificatul de
practică.
Coordonatorul de practică din
cadrul unității în care s-a
desfășurat programul de practică
va evalua activitatea desfășurată
cu o notă cuprinsă între 1-10,
care va fi înscrisă în Certificatul
de practică. Această notă va
avea ponderea specificată din
nota finală.

10.4 Curs
10.5 Seminar/ laborator/ proiect

Se va prezenta Certificatul de
practică completat, semnat și
ștampilat
de
reprezentanții
unității
(directorul,
coordonatorul de practică) care
a găduit programul de practică

10.6 Standard minim de performanţă
Predarea și susținerea temei de proiect.
Promovarea activității desfășurate în cadrul unității de practică.

Data completării
18.09.2017

Data avizării în departament
25.09.2017

10.3 Pondere
din nota finală
60 %

40%

Semnătura titularului de seminar/
laborator/ proiect
Şef lucr. dr. ing. Daniel DRAGOMIRSTANCIU

Semnătura directorului de departament
Prof. dr. ing. Dorin BICĂ

Notă:
1)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licenţă/ Master/ Doctorat;

2)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DO (disciplină obligatorie)/ Dopt (disciplină
opţională)/ DF (disciplină facultativă);

3)

Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).
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