
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA  de INGINERIE 
DEPARTAMENTUL ENERGETICĂ, MECATRONICĂ şi ŞTIINŢA CALCULATOARELOR 
Domeniul de studii INGINERIE ENERGETICĂ 
Ciclul de studii Licenţă  
Programul de studii/ Calificarea Energetică industrială 
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Anul de studiu: I 
 
Disciplina: Analiză matematică  
Titular disciplină: Conf. univ. dr. Mocanu Marcelina Cristina 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 1x14=14 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
CAPITOLUL I. Şiruri şi serii de numere reale- Mulţimea numerelor reale.  Şiruri de numere 
reale: limita unui şir, şir convergent, şir fundamental.  Dreapta reală încheiată. Serii numerice- 
condiţii necesare, condiţii suficiente de convergenţă.  Operaţii cu serii. Criterii de convergenţă 
pentru serii cu termeni pozitivi. Criteriul rădăcinii, criteriul raportului. Serii de puteri. 
CAPITOLUL II. Funcţii de mai multe variabile. Limite şi continuitate -Spaţiul euclidian nR . 
Reprezentarea punctelor şi vectorilor în spaţiul tridimensional. Produs scalar, normă şi distanţă în 

nR .  Şiruri de elemente din nR . Funcţii vectoriale de o variabilă reală. Limită şi continuitate într-un 
punct pentru funcţii de n  variabile. Limita după o direcţie. Limite iterate. Calculul limitelor cu 
ajutorul coordonatelor polare (în plan), respectiv sferice ( în spaţiu). 
CAPITOLUL III. Funcţii diferenţiabile –Derivate parţiale (într-un punct şi pe o mulţime). 
Derivata după o direcţie. Operatori diferenţiali în teoria câmpurilor: gradient, divergenţă, rotor.  
Matrice jacobiană. Determinant funcţional, Derivate parţiale de ordin superior.  Diferenţiala 
funcţiilor de mai multe variabile. Condiţii de diferenţiabilitate.  Aplicaţii ale diferenţialei în calculul 
cu aproximări.  Diferenţierea şi derivarea funcţiilor compuse. Diferenţiale şi derivate de ordin 
superior. 
CAPITOLUL IV. Formula lui Taylor. Extreme locale ale funcţiilor de mai multe variabile-
Formula lui Taylor pentru funcţii de o variabilă. Aplicaţii în determinarea extremelor locale. 
Formula lui Taylor pentru funcţii de mai multe variabile. Teorema lui Fermat pentru funcţii de mai 
multe variabile.  Extreme locale ale funcţiilor de mai multe variabile. Studiul punctelor de extrem 
cu ajutorul diferenţialei a doua. 
CAPITOLUL V. Integrarea funcţiilor de o variabilă-Primitive. Integrala Riemann, Integrale 
improprii de speţa I şi de speţa a doua. Studiul convergenţei. Transformarea Laplace. 
CAPITOLUL VI. Integrale curbilinii- Curbe plane şi în spaţiu. Ecuaţii parametrice. Element de 
arc.  Integrala curbilinie de speţa I. Definiţie, aplicaţii, Integrala curbilinie de speţa a doua. Lucru 
mecanic,  Independenţa de drum a integralelor curbilinii de speţa a doua.  
CAPITOLUL VII. Integrale multiple- Noţiunea de arie a unei suprafeţe plane. Volumul unui 
cilindroid. Integrala dublă. Definiţie, proprietăţi, exemple, Descompunerea unei integrale duble în 
integrale simple. Schimbări de variabile.   Aplicaţii ale integralei duble : calculul ariilor şi 
volumelor, calculul coordonatelor centrului de greutate şi momentelor de inerţie ale unei plăci 
neomogene, flux magnetic, Formula lui Green. Aplicaţii,  Integrala triplă. Definiţie, proprietăţi.,  
metode de calcul, aplicaţii. 
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, problematizarea, demonstraţia 
(utilizând software matematic,  resurse web), exerciţiul, conversaţia euristică, învăţarea prin 
descoperire, munca independentă şi pe grupe.  
 
IV. Forma de evaluare: Evaluare finală-Examen scris şi oral (50%); Evaluare continuă-evaluarea 
răspunsurilor la seminarii, temă de casă (50%) 
 
V. Bibliografie 
Curs  

1) N. Cotfas, L. A. Cotfas-Elemente de analiză matematică, Editura Universităţii din Bucureşti, 
2010  

2) I. Crăciun-Analiză matematică. Calcul diferenţial, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi, 
2011 (http://www.mec.tuiasi.ro/diverse/analiza_matematica_calcul_diferential.pdf) 

3) I. Crăciun-Analiză matematică. Calcul integral, Editura PIM,  Iaşi, 2007 
(http://www.mec.tuiasi.ro/diverse/analiza_matematica_calcul_integral.pdf) 

4) M. Mocanu,  - Matematici aplicate 1 (Analiză matematică), Editura Alma Mater, Bacău, 
2007.  

5) M. Roşculeţ- Analiză matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 
6) O. Stănăşilă- Analiză matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. 
7) *** (Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, Universitatea din Bucureşti), 1- Analiză 

matematică, vol. 1 şi vol.2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
 

Seminar 
1.  S. Chiriţă- Probleme de matematici superioare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1989. 
2.  V. Postolicǎ, G. Spǎtaru-Burcǎ -Analizǎ Matematicǎ, probleme, Editura MatrixRom, Bucureşti, 
2002. 
 
 
Disciplina: Algebră liniară  
Titular disciplină: Conf. univ. dr. Mocanu Gîrţu Manuela 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 1x14=14 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Spaţii vectoriale 
1.Definiţia spaţiilor vectoriale, proprietăţi, exemple 
2. Dependenţa liniară a sistemelor de vectori 
3. Baze ale unui spaţiu vectorial 
4. Spaţii vectoriale izomorfe 
5. Spaţii vectoriale euclidiene reale 
6.Ortogonalitate. Procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt 
7. Subspaţii vectoriale 
Transformări liniare 
1. Definiţia transformărilor liniare, proprietăţi, exemple 
2. Nucleul şi imaginea unei transformări liniare 
3. Matricea asociată unei transformări liniare 
4. Vectori şi valori proprii ai unui endomorfism 
5. Forma diagonală a unui endomorfism 
Forme biliniare. Forme pătratice 
1. Definiţia formelor biliniare,proprietăţi,exemple 
2. Reducerea formelor pătratice la forma canonică 
3. Signatura unei forme pătratice reale 
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Vectori liberi 
1. Definiţii. Notaţii 
2. Spatiul vectorial al vectorilor liberi 
3. Produsul scalar a doi vectori 
4. Produsul vectorial a doi vectori 
5. Produse a trei vectori 
Dreapta şi planul în spaţiu 
1.  Ecuaţiile dreptei în spaţiu 
2. Ecuaţiile planului în spaţiu 
3. Unghiuri în spaţiu 
4. Distanţe în spaţiu 
Conice  pe ecuaţii reduse 
1. Cerc, elipsă, hiperbolă, parabolă (definiţie, ecuaţie, reprezentare) 
2. Intersecţia dintre o dreaptă şi o conică 
Cuadrice pe ecuaţii reduse 
1. Sfera, elipsoidul, hiperboloidul cu o pânză, hiperboloidul cu două pânze, paraboloidul eliptic, paraboloidul hiperbolic 
2. Intersecţia unei cuadrice cu o dreaptă sau cu un plan 
Curbe în spaţiu 
1. Definiţia analitică a curbelor 
2. Reperul  Frenet asociat unei curbe în spaţiu 
3. Formulele lui Frenet pentru o curbă în spaţiu 
4. Curbura şi torsiunea unei curbe în spaţiu 
Suprafeţe 
1. Definiţia analitică a suprafeţelor 
2. Planul tangent într-un punct al suprafaţei. Normala la o suprafaţă 
3. Prima formă fundamentală a unei suprafeţe 
4. Forma a doua fundamentală a unei suprafeţe 
5. Curburi principale. Curbură totală. Curbură medie 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, problematizarea, demonstraţia 
(utilizând software matematic,  resurse web), exerciţiul, conversaţia euristică, învăţarea prin 
descoperire, munca independentă şi pe grupe.  
 
IV. Forma de evaluare: Evaluare finală-Examen scris şi oral (70%); Evaluare continuă-evaluarea 
răspunsurilor la seminarii, temă de casă (30%) 
 
V. Bibliografie 
1. I. Creangă, C. Reischer - Algebra liniară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970 
2. V. Cruceanu – Elemente de algebră liniară şi geometrie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 1973 
3.M.Gîrţu, V.Blǎnuţǎ – Matematici aplicate II, Editura Alma Mater, Bacǎu, 2007 
4. I. Pop, Gh. Neagu - Algebră liniară şi geomerie analitică, Editura Plumb, Bacău, 1996 
5. C. Udrişte - Algebră liniară şi geometrie analitică, Geometry Balkan Press, Bucureşti, 1998 
 
Disciplina: Chimie 
Titular disciplină: Ş.L.dr.ing. ROŞU Ana-Maria 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 1x14=14 - - 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 

Conţinut curs 
• Noţiuni fundamentale. Substanţe. Atomi. Elemente. Legile chimiei 
• Structura atomului. Modele atomice 
• Sistemul periodic. Variaţia proprietăţilor fizice şi chimice în funcţie de aşezarea elementelor în 

sistemul periodic 
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• Legături chimice. Legături intramoleculare. Legături intermoleculare 
• Combinaţiile anorganice. Tipuri de reacţii chimice 
• Soluţii. Prezentarea concentraţiilor soluţiilor 
• Combustibili 
• Coroziunea. Metode de protecţie 

 
Conţinut laborator 
• Norme de protecţie, prevenire a accidentelor şi măsuri de prim ajutor în laboratorul de chimie  
• Operaţii de bază în chimie. 
• Materiale, ustensile de laborator. 
• Soluţii, concentraţii. Exprimarea concentraţiei soluţiilor. 
• Probleme de aplicare a formulelor concentraţiilor soluţiilor. Determinarea formulei chimice a 

substanţelor anorganice. Ocuparea cu electroni a straturilor electronice ale atomilor 
• Echivalentul chimic.  
• Purificarea substanţelor prin metode fizice. 
• Electroliza. 
• Dependenţa vitezei de reacţie în funcţie de concentraţia reactanţilor. 
• Aprecierea finală a activităţii de laborator. 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegere, Prezentare video, Dezbatere 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din 
nota finală 

Curs 

• Prezenţa şi activitatea la curs.  • Examen prin 
test grilă 

60% 
• Dobândirea cunoştinţelor teoretice la 

curs. 
• Cunoaşterea elementelor fundamentale 

de teorie. 

Seminar/laborat
or/proiect 

• Însuşirea noţiunilor tratate la curs; • Media testelor de 
evaluare de pe 
parcursul 
semestrului şi 
Prezentare 
portofoliu cu 
lucrări de 
laborator 

40% 
• Capacitatea de a utiliza corect metodele 

chimice dezvoltate; 
• Identificarea compuşilor anorganici cu 

ajutorul metodelor expuse la laborator; 
• Evaluarea argumentelor proprii sau 

susţinute de alţii; 

 
V. Bibliografie 
1. Miron N.D., Chimie Anorganică – Note De Curs, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 
2. Miron N.D., Dospinescu A.M., Chimie Anorganică – Tehnici De Laborator, Ed. Alma 
Mater, Bacău, 2007  
3. Miron N.D., Nistor I.D., Chimie Generală – Aplicaţii, Ed. Tehnica Info Chişinău, 2006 
4. Miron N.D., Nistor I.D., Chimie Generală Şi Bioanorganică (Note De Curs), Ed. Tehnica 
Info, Chişinău, 2006 
 
 
Disciplina:  Informatică Aplicată 1 
Titular disciplină: şef lucr. dr. ing. Ionel OLARU 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
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Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28  4x14=56 - 7 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 
Utilizarea computerului: înțelegerea termenului de Tehnologia Informației, hardware, software și 
licențe; lucrul cu Desktop și pictograme, lucrul cu ferestre, Instrumente și setări; lucrul cu text; 
imprimarea; noțiuni de bază despre fișiere și directoare; organizarea fișierelor și directoarelor; 
stocare și arhivare; concepte de bază despre rețele; accesarea unei rețele; protejarea datelor și 
dispozitivelor; Malware; noţiuni despre sănătate și ecologie în lucrul cu calculatorul. 
Instrumente Online: concepte cheie; securitate și siguranță; utilizarea unui browser web; 
instrumente și setări; preferințe (bookmarks); rezultate; căutare informaţii online; evaluarea 
informației; copyright, protecția datelor; comunități online; instrumente de comunicare; concepte de 
bază despre e-mail; trimiterea/primirea mesajelor, instrumente și setări, organizarea mesajelor şi 
utilizarea calendarelor. 
Editare de text (avansat):  formatare text, paragrafe, stiluri, coloane, tabele; referinţe, etichete, 
note de subsol și de final; cuprinsuri și indexuri; semne de carte și referințe încrucișate; utilizarea 
câmpurilor, formulare, şabloane, îmbinare corespondență, creare legături și încorporare obiecte, 
automatisme; urmărirea modificărilor și revizuiri, documente master, securitate şi pregătire 
imprimare. 
Calcul tabelar (avansat):  formatare celule, foi de calcul; utilizarea funcțiilor și formulelor; crearea 
şi formatarea graficelor; utilizare, sortare şi filtrare tabele; crearea scenariilor; validare și audit; 
creșterea productivității prin: denumire celule, lipire specială, şabloane, legături, obiecte încorporate 
și import, automatisme; lucrul în echipă: urmărire modificări și revizuire şi securitate. 
Baze de date (avansat):  dezvoltarea și utilizarea unei baze de date; tabele și relații: 
câmpuri/coloane, relații și alăturări, tipuri de interogări, prelucrarea unei interogări; formulare 
controale; rapoarte controale, prezentare; creşterea productivităţii: legături, import, automatisme. 
Prezentări (avansat):  planificarea prezentării, auditoriu și locație, design, conținut și aspect; 
Coordonator de diapozitive (Slide Master), şabloane, formatarea obiectelor desenate, formatarea 
imaginilor, lucrul cu obiecte grafice; utilizarea graficelor; utilizarea diagramelor; multimedia, filme, 
sunet animaţii; creșterea productivității: crearea legăturilor și lucrul cu obiecte încorporate, import, 
export date; gestiunea prezentărilor, prezentări particularizate, setări legate de rularea prezentării, 
controlul rulării prezentării. 
Editare de imagini: concepte de bază despre imagini, imagini digitale, formate grafice, culori;  
capturarea imaginilor; crearea imaginilor, setări, creşterea productivităţii; lucrul cu imagini: 
selecţie, manipulare, straturi, text, efecte şi filtre; desenare şi pictură, instrumente, imprimarea 
imaginilor. 
Securitate IT: amenințări legate de date; valoarea informației; securitate personală; securitatea 
fișierelor; malware, definiţii şi funcţii, tipuri, protecţie; securitate reţele, conexiune rețele, securitate 
rețele wireless, controlul accesului la date, utilizarea în siguranță a Internetului: navigarea pe 
internet, reţele sociale, e-mail, mesagerie instantanee, managementul datelor în condiții de 
siguranţă, realizarea de back-up a datelor în condiții de siguranță, distrugerea în siguranță a datelor 
și dispozitivelor. 
Editare WEB: concepte Web, termeni cheie, publicarea unei pagini web, aspecte legale; 
fundamente în utilizarea limbajului HTML, crearea pagini Web: proiectare, utilizarea aplicaţiei, 
creşterea productivităţii, introducerea şi formatarea textului, formatarea paragrafelor, formatarea 
paginii, legături, tabele; utilizarea obiectelor grafice şi a formularelor;  stiluri, concepte CSS, 
utilizare CSS; publicare şi verificare website. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs - Se utilizează metode mixte: expunere libera, prelegere, dezbatere, analizã si interpretare, scris 
si desene la tabla, prezentare computerizata. Tematici de dezbatere in format PBL.  
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Cursul în format electronic este transmis studenților. Lucrările de laborator se executa după 
îndrumarul de laborator.  
 
IV. Forma de evaluare:  
Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) C 

 Criterii de 
evaluare 

Metode de 
evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Standard minim 
de performanţă 

Curs - - - - 
Laborator Proba practica 

pe calculator. 
Studentul știe sa 
rezolve teste de 
minimum cinci 
aplicații pentru 
fiecare din cele 
9 module. 

100% Minim nota 5 

 
Bibliografie  

1. Dragoi DD s.a. Utilizarea calculatorului, Ed. Alma Mater, Bacau,2007; 
2. Baltac V s.a, ECDL Start în 22 de lecţii şi 100 de simulări Editura Andreco 2002 
3. Baltac V s.a, ECDL- Excel, Acces, PowerPoint în 20 de lecţii şi 75 de simulări Editura 

Andreco 2003 
4. *** Manuale acreditate ECDL - http://www.euroaptitudini.ro/certificari.php?id=132 
5. Schnakovszky, C., Baze de date, Universitatea Bacău, 2000… 

 
 
Disciplina: ETICA SI COMUNICARE TEHNICA 
Titular disciplină: şef lucr. dr. ing. Ionel OLARU 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 1x14=14 1x14=14 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
11. ETICA(4h) 
1.1 Noțiuni de etică aplicată. 
1.2 Etica economică. 
1.3 Etica şi comunicarea. 
1.4 Etica profesională. 
2. TEHNICI DE PREZENTARE(6h) 
2.1 Analiza de început; Scopul prezentării;Cadrul prezentării. 
2.2 Studierea auditorului,Tipuri de asistenţă;Ce ştie auditoriul fără să i se spună nimic,Întrebări 
care-i vin publicului în minte, Publicul are nevoie de pauză - dar când? Participanţii dificili. 
2.3 Pregătirea şi planificarea; Planuri şi note; Repetiţia. 
2.4 Prezentarea informațiilor vizuale; Datele statistice, Graficele coloană sau bară, Graficele liniare; 
Graficele disc; Pictogramele şi hărţile, Informaţii nestatistice  
2.5 Mijloacele audio-vizuale; Tablele albe sau negre; Flipchart-ul; Retroproiectoarele; Proiectorul 
de diapozitive; Prezentările video, Prezentările computerizate; Banda audio; Modele, machete şi 
obiecte reale; Pliantele  
2.6 Ziua prezentării; Înainte de a pleca; La sosire; Instalarea echipamentului; Controlează-ţi 
emoţiile  
2.7 Susţinerea prezentării; Primele 90 de secunde sunt hotărâtoare;Poziţia corpului, prezenţa şi 
controlul de sine; Gesturile; Vocea  
2.8 Încheierea prezentării; Timpul întrebărilor; Întrebări neplăcute; După prezentare; Idei de aur 
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pentru viitoarea ta prezentare. 
3.TEHNICI DE COMUNICARE TEHNICA(4h) 
3.1 Scurt istoric; Ce este comunicarea(definiție); Particularitățile comunicării; Tipuri de comunicare 
socială  
3.2 Evoluţia mijloacelor tehnice de comunicare; Telecomunicaţiile; Telegraf şi telefon: 
comunicarea prin fir; Radiodifuziune şi televiziune: Comunicarea pe calea undelor; Reţelele de 
telecomunicaţii; Noile mijloace de comunicare. Informatica; Noile tehnologii.  
3.3 Comunicarea verbală; Comunicarea nonverbală; Comunicarea scrisă. 
3.4 Căutarea unui loc de muncă. Secretele unui bun CV;Scrisoarea de prezentare;Interviul de 
angajare; Testele; Întrebări importante. 
3.5 Internet – ce este şi la ce ajută; Reţele de calculatoare; Medii fizice; Topologii de reţea; 
Echipamente de reţea; Protocoale.  
3.6 Poşta electronică; Adrese de poştă electronică; Folosirea poştei electronice; Webmail; Liste de 
discuţii; Alte lucruri despre poşta electronică. 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
 Curs Se utilizează metode mixte: expunere libera, prelegere, dezbatere, analizã si interpretare, scris 
si desene la tabla, prezentare computerizata. Tematici de dezbatere in format PBL.  
Cursul în format electronic este transmis studentilor. Lucrarile de seminar se executa dupa 
indrumarul de seminar.  
 
IV. Forma de evaluare: 
Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) C 

 Criterii de evaluare Metode de 
evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Standard minim 
de performanţă 

Curs - - - - 
Seminar Proba practică 

la videoproiector cu 
realizarea de comunicări 
tehnice şi prezentări. 

Studentul știe să 
realizeze 
prezentări 
eficiente şi să 
comunice bine. 

100% Minim nota 5 

 
Bibliografie  
1.Ron Hof,Regulile unei prezentări de succes,Ed. Curtea Veche, Bucuresti 2002; 
2.A. Leigh, M. Maynard, Prezentarea perfectă, Ed. Naţional,Bucureşti, 1998 
3.N Cojocaru (Traducere), Cum să faci prezentări eficiente, Ed. Rentrop & Straton, Bucureşti 1999 
4.Gisele Commarmond Alain Exiga, Arta de a comunica si de a convinge,Ed Polirom,Iasi, 2003 
5.Miroiu,Adrian, Etica aplicata, Ed Alternative, Bucuresti,1995 
6. Williams, Bernard, Introducere in etica, Ed Alternative, Bucuresti,1995 
 
Disciplina: FIZICA 1 
Titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. Marius Stamate 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I  2x14=28  2x14=28 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
  
Capitolul 1. Introducere.  - 4 ore 
     
1.1.Obiectul fizicii. 
1.2.Mărimi fizice. Operaţia de măsurare.      
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1.3.Sisteme de unităţi.         
1.4.Sistemul internaţional de unităţi (SI).      
1.5.Unităţi care nu fac parte din sistemul internaţional.  
1.6.Multiplii şi submultiplii pentru unităţile SI.   
1.7.Analiza dimensională a formulelor fizice.    
1.8.Vectori, scalari şi operatori.       
 
 Capitolul 2. Elemente de mecanică clasică. - 6 ore  
 
2.1.Obiectul mecanicii.    
2.2.Elemente de mecanică newtoniană.  
2.2.1.Mişcarea şi sistemele de referinţă.  
2.2.2.Mişcarea punctului material.   
2.2.3.Legile dinamicii. 
2.2.4.Lucrul mecanic şi energia cinetică în cazul punctului material. 
2.2.5.Forţe conservative. Energia potenţială a punctului material. 
2.2.6.Legătura dintre lucrul mecanic şi energia potenţială. 
2.2.7.Ansamble de puncte materiale. 
2.2.8.Impulsul şi conservarea acestuia. 
2.2.9.Caracteristici ale mişcării de rotaţie. 
2.2.10.Momentul de inerţie şi energia cinetică de rotaţie.      
  
 Capitolul 3. Fizica fluidelor.  - 6 ore 
 
3.1.Caracteristici generale ale fluidelor. 
3.2.Mecanica fluidelor. 
3.2.1.Statica fluidelor perfecte. 
3.2.2.Cinematica fluidelor perfecte. 
3.2.3.Dinamica fluidelor perfecte. 
3.2.4.Elemente de dinamica fluidelor reale. 
3.3.Teoria cinetico-moleculară a gazelor. 
3.3.1.Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare a  gazului ideal. 
3.3.2.Energia internă a gazului ideal. 
3.3.3.Drumul liber mediu al moleculelor. 
3.3.4.Fenomene de transport în gaze. 
3.3.5.Gazele reale. Ecuaţia lui Van der Waals.  
  
Capitolul 4. Noţiuni de termodinamică.  - 6 ore 
 
4.1.Noţiuni fundamentale. 
4.2.Principiul zero al termodinamicii. Temperatura. 
4.3.Principiul întâi al termodinamicii.  
4.4.Aplicaţii ale principiului întâi al termodinamicii la gazele perfecte. 
4.5.Principiul doi al termodinamicii. 
4.6.Entropia în transformările reversibile şi ireversibile. 
4.7.Variaţia entropiei în sisteme izolate. 
4.8.Principiul trei al termodinamicii. 
4.9.Funcţii caracteristice în termodinamică. 
 
             Capitolul 5. Electromagnetism.  - 6 ore 
 
5.1.Sarcina electrică. Încărcarea electrostatică a corpurilor. 
5.2.Legea lui Coulomb. 
5.3.Câmpul şi potenţialul electric. 
5.4.Dipolul electric în câmp electric.  
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5.5.Teorema lui Gauss. 
5.6.Polarizarea dielectricilor şi vectorul polarizaţie electrică. 
5.7.Vectorul inducţie electrică. 
5.8.Susceptivitatea electrică. 
5.9.Curentul electric. 
5.10.Legea conservării sarcinii electrice. 
5.11.Tensiunea electromotoare. 
5.12.Legea lui Ohm. 
5.13.Legea interacţiunii elementelor de curent. 
5.14.Câmpul magnetic. Formula lui Biot-Savart-Laplace. 
5.15.Teorema lui Ampere. 
5.16.Natura solenoidală a câmpului magnetic. 
5.17.Curentul de deplasare. 
5.18.Legea inducţiei electromagnetice. 
5.19.Ecuaţiile lui Maxwell. 
5.20.Unde electromagnetice. 
5.21.Energia câmpului electric şi magnetic. 
5.22.Curentul alternativ. 
 
  
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prelegerea, însoţită de argumentări, motivaţii şi explicaţii, conversaţia frontală şi demonstraţia, 
utilizarea platformei e-learning http://spic.ub.ro 
Inițierea, rezolvarea de probleme practice, observarea, experimentarea, problematizarea, 
familiarizarea principalele noțiuni de fizica clasică 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen – Evaluare sumativa (Evaluare laborator, evaluare parțială, online) 
 
 
V. Bibliografie 
1. GH.CĂLUGĂRU, I.VASCAN şi alţii  - Fizica. Teorie şi aplicaţii, Universitatea Bacău, 1994 
2. D.HALLIDAY, R.RESNIEK – Fizica, vol.1 şi 2, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975 
3. T.COSMA şi alţii  - Mecanică fizică, acustică şi căldură, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976 
4. F.W SEARS, M.W.ZEMONSKY, H.D.YOUNG - Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983 
5. T. CREŢU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982 
6. N. BĂRBULESCU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982 
 
 
Disciplina: ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 
Titular disciplină: şef lucrări dr.ing. Radu CĂLIMAN 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 - 1x14=14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
    Capitolul 1 Elemente de cristalografie 

 Capitolul 2 Faze şi constituenţi în sistemele de aliaje 
    Capitolul 3 Difuzia în metale si aliaje 
    Capitolul 4 Cristalizarea şi solidificarea metalelor şi aliajelor 
    Capitolul 5 Comportamentul materialelor metalice la solicitări mecanice 
F 114.08/Ed.01 9 

http://spic.ub.ro/


    Capitolul 6 Diagrame de echilibru termodinamic al fazelor sistemelor de aliaje 
    Capitolul 7 Aliaje fier-carbon 

 Capitolul 8  Materiale metalice neferoase 
 Capitolul 9 Mase plastice 

    Capitolul 10  Cauciucul 
    Capitolul 11  Materiale ceramice 
    Capitolul 12  Sticlele 
    Capitolul 13  Materiale compozite 
    Capitolul 14  Lemnul 
 III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

- curs: prelegere, dezbatere, prezentare pe videoproiector 
- laborator: activitate in grup, testare noţiuni teoretice, interpretarea rezultatelor. 

IV. Forma de evaluare:  
- examen oral 
V. Bibliografie 
1. Ailincăi, Gh. (1978)- Studiul metalelor, I.P.Iaşi. 
2. Alexandru, I., Popovici, R., Baciu, C., Bulancea, V., Cojocaru, V., Călin, M., Carcea, I., 
Alexandru, A., Paloşanu, G. (1997)-Alegerea şi utilizarea materialelor metalice, E.D.P., Bucureşti. 
3. Apostolescu, R. (1982)-Cristalografie,Mineralogie, E.D.P. Bucureşti. 
4. Chaussin, C., Hilly, G. (1983)-Métallurgie (Tome 1), Dunod, Paris. 
5. Ciucescu, D., Ciucescu, E. (2000)–Tipuri de diagrame de echilibru termodinamic al fazelor 
aliajelor binare utilizate în studiul metalelor, E.D.P., Bucureşti.  
6. Ciucescu, D. (2006)–Ştiinţa şi ingineria materialelor, E.D.P., Bucureşti. 
7. Ciucescu, D., Gheorghian, M. (2001) – Studiul metalelor (Îndrumar de laborator), Universitatea 
din Bacău. 
8. Ştefănescu, F., Neagu, G., Mihai, A. (1996) – Materiale compozite, E.D.P., Bucureşti 
 
 
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ 
Titular disciplină: Prep. univ. drd. Ciuntea Lucian Mihai 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Lucrări 
practice 

Proiect 

I - - 1x14=14 - 1 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor cu caracter atletic. 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor specifice jocurilor sportive (Baschet, Fotbal, Handbal, Volei, 
Tenis de masă, Badminton). 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul parcursurilor aplicative şi jocurilor dinamice.  
Activități de turism sportiv. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Lucrări practice, cu participarea activă a studenţilor, cadrul didactic explicând, demonstrând şi 
corectând execuţiile studenţilor. 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
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V. Bibliografie 
1. Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu 

teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului Editura Pim, Iaşi, 2008; 
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, 

Ed. Pim, Iaşi 2008; 
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 
2008; 

7. Mârza Dănilă Dănuţ N., Teoria educaţiei fizice şi sportului. Curs pentru studenţii  
               specializărilor Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică, Editura PIM, Iaşi, 2006; 

       8.   Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 
 
Disciplina: Engleză tehnică 1 
Titular disciplină: asist.univ.dr. Mircea Horubeț 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 - 2x14=28 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
S 1  

Prezentarea condițiilor de desfășurare a seminarului. Test de evaluare inițială pentru 
stabilirea  nivelului de competență lingvistică in limba engleză. 

S 2,3,4  
o Material types 
o Steel 
o Present Tenses 

S 5,6,7  
 

o Non-ferrous metals 
o Polymers 
o Past tenses 

S 8,9,10  
o Minerals and ceramics 
o Concrete 
o Ways of Expressing Future 
o Some phrases for Academic Presentation  

S 11,12,13,   
o Material properties1,2  
o Conditionals 
o Some Phrases for Academic Writing 

S 14    Colocviu 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea, 
dezbaterea,  traducerea în/din limba engleză. 
 
IV. Forma de evaluare: colocviu 
Criterii de evaluare 
1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare: 50% 
2) nivelulul de participare la desfășurarea seminarului: 10% 
3) calitatea și cantitatea  cunoștințelor acumulate curent: 20% 
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4) calitatea activitatăților aplicative/temelor pentru acasă: 20% 
 
V. Bibliografie 
1) Brieger, Nick & Pohl, Alison, Technical English. Vocabulary and Grammar, Summertown 
Publishing. 
2) Eisenbach, Iris, English for Materials Science and Engineering. Exercises, Grammar, Case 
Studies, Vieweg Teubner, 2011.    
Glendinning, Eric, Glendinning, Norman: Oxford English for Electrical and mechanical 
Engineering, Oxford University Press, 1995. 
3) Quirk, R., Greenbaum, S et al., A Comprehensive Grammar of the  English  Language, 
Longman, 1985 
4) Leech, G., A Communicative Grammar of English, Longman, 1985 
5) Huddleston, R., et.al, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University 
press, Cambridge, 2012. 
 
Disciplina: FRANCEZA TEHNICA 1 
Titular disciplină: conf. univ. dr. Emilia Munteanu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I  2x14=28 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

1. Prise de contact. Engager une conversation téléphonique Le système verbal. Les formes. Les 
marques du nombre et de la personne. Les désinences des formes personnelles 

2. Transitif et intransitif. Prise de contact (II). Accueillir dans l’entreprise 
3. A la croisée des cultures. Temps, modes, cultures 
4. L'indicatif et ses temps. Voyage. S’informer sur le lieu de destination. Se déplacer en ville. Trouver 

le bon chemin 
5. Prendre Rendez-vous. Changer de rendez-vous. Communiquer son emploi du temps. Le 

conditionnel et ses temps 
6. Découvrir l’entreprise. Comparer des performances L'impératif. L'infinitif: présent, composé. Les 

participes. L'accord du participe passé 
7. La règle du "si" conditionnel.  Chercher les opportunités 
8. Repartir les tâches. Aménager  l’espace de travail. Résoudre les conflits de travail. La concordance 

des temps à l'indicatif. 
9. Le nom. Le substantif et le nom propre. Le genre des substantifs. Le nombre. Travailler à l’étranger 
10. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre. L'accord. Les degrés d'intensité et de comparaisons. 

Prise de parole. 
11. Recherche d’emploi.  Consulter les offres d’emploi. Expliquer les motivations.  
12. Passer un entretien d’embauche. 
13. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre. L'accord. Les degrés d'intensité et de comparaisons. 

Prise de parole. 
14. Points de vue : 

Lutter contre le chômage 
Faire face à la mondialisation 
Faire un tour de la presse 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
onversatia, explicatia, invatarea pe suport bibliografic 
Exercitii de transformare, substitutie, folosirea codului scris si a celui oral 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
Evaluare continua pe parcursul semestrului, lucrari- 25% 
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Evaluare scrisa finala – 75% 
 
V. Bibliografie 

1. *** Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996  
2. Agrigoroaiei, V., Eléments pour une morphosyntaxe du verbe français, Ed. Fundaţiei Axis, 

Iaşi, 1994. 
3. Alméras, Jacques, Pratique de la communication, Larousse, 1978 
4. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991  
5. Danaila Sorina, Examenele DELF si DALF, Polirom, Iasi, 2006 

 
 
Disciplina: Matematici speciale 
Titular disciplină: Lector universitar doctor Lungu Otilia 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x14=28 1x14=14 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei 
1.Elemente de teoria probabilităţilor 
2. Scheme clasice de probabilitate 
3.  Variabile aleatoare.  
4. Repartitii clasice: a) caz discret (uniforma, Bernoulli, Binomiala , geometricã , Poisson); b) caz 
continuu (uniformã , exponenţialã , normalã , Gamma, Beta, Hi-P ã trat, Student 
5. Elemente de statistica descriptiva 
6.Elemente de teoria estimaţiei. Verificarea ipotezelor statistice.  
7.Ecuaţii diferenţiale  
8. Sisteme de ecuatii diferentiale 
9. Elemente de calcul operaţional: Transformata Laplace. Metode operaţionale 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: 
Prelegerea. Demonstraţia. Conversaţia. Exercitiul. Studiul de caz.Conversaţia euristica. 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
*50% nota examen 
*50%  nota activitate seminar 
V. Bibliografie 

1. Ciucu, G. , Craiu, V- Introducere in teoria probabilitatilor si statistica matemtica, Ed. 
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1971 

2. Petrehus V., Popescu S., Probabilitati si statistica, Universitatea tehnica de constructii, 
Bucuresti, 2005. 

3. Sabac Gh.I.: Matematici speciale, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982. 
4. Radomir I., Ovesea H.: Matematici speciale, Ed Albastră, Cluj-Napoca, 2001 
5. Spiegel M., Transformes de Laplace, McGraw Hill, 1985. 

 
Disciplina: FIZICA II 
Titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. Marius Stamate 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 
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I I 2x14=28  2x14=28 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
  
Curs  
Capitolul 1. Elemente de fizica atomica  - 6 ore 
 
1.1.Radiaţia termică. 
1.2.Proprietăţile corpusculare ale radiaţiei. 
  1.2.1.Efectul fotoelectric. 
  1.2.2.Razele X. 
  1.2.3.Efectul Compton. 
1.3.Modele atomice. 
1.4.Efectul mişcării electronului în atom şi interacţiunea cu câmpul magnetic. 
1.5. Experienta lui Rutherford  
 
 
 Capitolul 2. Mecanica cuantică.  - 6 ore 
 
2.1.Proprietăţile ondulatorii ale microparticulelor. 
  2.1.1.Unde de Broglie. Interpretarea statistică. 
  2.1.2.Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg. 
  2.1.3.Unde electronice. 
2.2.Ecuaţia lui Schrodinger. 
2.3.Condiţi impuse funcţiei de undă. Grad de degenerare. 
2.4.Particula în groapa de potenţial. 
2.5.Oscilatorul armonic liniar. 
2.6. Momentul cinetic in mecanica cuantica 
2.7. Particula in camp central 
 
 Capitolul 3. Fizica nucleului.  - 6 ore 
 
3.1.Particule şi antiparticule. 
3.2.Caracteristici generale ale nucleului atomic. 
3.3.Energia de legătură a nucleului. Forţe nucleare. 
3.4.Modele nucleare. 
3.5.Radioactivitatea naturală şi artificială. 
3.6.Tipuri de tranziţii nucleare. Familii radioactive. 
3.7.Legea dezintegrării nucleare. 
3.8.Dezintegrarea în lanţ. Echilibru radioactiv. 
3.9.Aplicaţii ale legii dezintegrării în arheologie şi geologie. 
3.10.Reacţii nucleare. 
3.11.Fisiunea nucleară. 
3.12.Interacţunea radiaţiei cu substanţa. 
3.13.Efectele biologice şi protecţia împotriva radiaţiilor. 
 
 Capitolul 4.  Elemente de Fizica solidului 4 ore 
4.1. Structura cristalina 
4.2. Proprietatile starii solide 
4.4. Fenomene de transport 
4.5. Aplicatii curente. Nanotehnologii  
 
  Capitolul 5. Elemente de fizica teoretica 6 ore 
5.1. Functia Lagrange 
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5.2. Functia Hamilton 
5.3. Teorema lui Emmy Noether 
5.4. Functii speciale in fizica 
 
Teme seminar 
 
1Radiatia termica 
1. Elemente de fizica corpului solid 
2. Elemente de atomica 
3. Radioactivitatea nucleara 
4. Ecuatia lui Schrodinger 
5. Interactia radiatiei cu substanta 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prelegerea, însoţită de argumentări, motivaţii şi explicaţii, conversaţia frontală şi demonstraţia, 
utilizarea platformei e-learning http://spic.ub.ro 
Inițierea, rezolvarea de probleme practice, observarea, experimentarea, problematizarea, 
familiarizarea principalele noțiuni de fizica clasică 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen – Evaluare sumativa (Evaluare laborator, evaluare parțială, online) 
 
 
V. Bibliografie 
1. GH.CĂLUGĂRU, I.VASCAN şi alţii  - Fizica. Teorie şi aplicaţii, Universitatea Bacău, 1994 
2. D.HALLIDAY, R.RESNIEK – Fizica, vol.1 şi 2, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975 
3. T.COSMA şi alţii  - Mecanică fizică, acustică şi căldură, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976 
4. F.W SEARS, M.W.ZEMONSKY, H.D.YOUNG - Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983 
5. T. CREŢU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982 
6. N. BĂRBULESCU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982 
 
Disciplina: Grafica asistată  
Titular disciplină: conferențiar universitar dr. ing., Raveica Ionel 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x14=28 - 4x14=56 - 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Tehnici de reprezentare în grafica inginereasca: reprezentări bidimensionale si tridimensionale. 
Moduri de reprezentare în inginerie: în proiecţii ortogonale, în perspectiva, modelare 3D. 
Descrierea dimensionala a obiectelor: elemente de dimensionare, metode de înscriere a 
dimensiunilor (manual, interactiv, automat), notarea tolerantelor dimensionale si geometrice. 
Elemente de înscriere a informaţiilor negrafice: simbolistice, informaţii tabelare si textuale, 
adăugarea notaţiilor si a elementelor de fond (indicatoare, logo-uri, liste de componente). 
Reprezentări convenţionale ale unor elemente de forma: filete, îmbinări. Crearea modelelor 
tridimensionale: principii geometrice si principii inginereşti de tip parametric si bazat pe 
caracteristici, tehnici de schiţare si constrângere a schiţelor, generarea formelor spaţiale, forme 
deschise de tip „piesa de tabla îndoita” („sheet metal part”), forme complexe de tip „pattern”, 
utilizarea elementelor ajutătoare si de referința. Crearea modelelor pentru ansambluri: asamblarea 
componentelor existente, crearea unor componente noi, tipuri de legături între componentele unui 
ansamblu, elemente de forma aplicate pe ansambluri, generarea tabelelor de componenta 
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
 Curs Se utilizează metode mixte: expunere libera, prelegere, dezbatere, analizã si interpretare, scris 
si desene la tabla, prezentare computerizata. Tematici de dezbatere in format PBL.  
Cursul în format electronic este transmis studentilor 
Lucrarile de laborator se executa dupa indrumarul de laborator unde este prezentata atat partea practica 
cat si scurte notiuni teoretice. La laborator se face prezentarea si dezbaterea regulilor, a normelor, 
calculelor de proiectare, precum si aplicarea lor prin executarea individualã a aplicatiilor de 
complexitate corespunzãtoare dupã tematica de proiectare. Se foloseste tehnica PBL 
 
IV. Forma de evaluare: colocviu. Verificarea se face pe arcurs si la colocviul final, studentul va 
trebui sa execute fiecare lucrare prevazuta  în tematica și sa  demonstreze ca  si-a însusit notiunile 
de baza    
 
V. Bibliografie 

1. Raveica I  Grafica Inginereasca Note de curs Format electronic 
2. Manual Siemens Solid Edge 
3. Manual ADA 

 
 
Disciplina: INFORMATICA APLICATA 2 
Titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. Marius Stamate 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

VI 2x14=28  1x14=14 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
  
Curs  
. Sisteme de operare. Evolutia limbajelor de programare ingineresti / 2 ore. 
2.Notiuni generale Algoritmi  Pseudocod / 2 ore. 
3. Rezolvarea problemelor ingineresti cu ajutorul algoritmilor, 2 ore  
4. Notiuni de Matlab si Simulink 6 ore. 
5. Utilizarea  C, C++ in inginerie,6 ore 
6. Utilizarea Java in inginerie, 6 ore 
7. Notiuni de utilizarea a MySQL 4 ore 
  
Laborator 
1. Algoritmi. Scheme logice. 
2. Exemple de aplicatii in Matlab  A 
3. Exemple de aplicatii  in Matlab B 
4. Utilizarea Simulink  pentru procese tehnice 
5.  Exemple de aplicatii in C++,  
6. Exemple de aplicatii în Java, 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prelegerea, însoţită de argumentări, motivaţii şi explicaţii, conversaţia frontală şi demonstraţia, 
utilizarea platformei e-learning http://spic.ub.ro 
Inițierea, rezolvarea de probleme practice, observarea, experimentarea, problematizarea, 
familiarizarea principalele noțiuni de fizica clasică 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
COLOCVIU – Evaluare sumativa (Evaluare laborator, evaluare parțială, online) 
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V. Bibliografie 
1. Indrumar de laborator: programare C/C++ / Furdu, Iulian Marius  (2005) 
2. Memento de programare in C++ / Octavian Dogaru (2008) 
3. Introducere in MATLAB / Paleologu, 
4. Introduction to computers and Programming using C++ and Matlab, Alex Bielajew, Univ of Michigan, 

Ann Arbour , USA, 2002 
5. Operating Systems – Internal and design Principles, William Stallings, Upper Saddle River, New 

Jersey, 2009 
 
 
 
Disciplina: Mecanica 
Titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. Gh. Pintilie 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x14=28 - 1X14=14 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 

1.   Curs 
1.1. Introducere, generalităţi, diviziunile mecanicii, noţiuni fundamentale,principiile mecanicii 
clasice, modelele mecanicii clasice, reducerea sistemelor de forţe concurente 
1.2.  Echilibrul punctului material, echilibrul punctului material liber,  
echilibrul punctului material supus la legături, fără frecare, echilibrul  
punctului material supus la frecare  
1.3. Momentul unui vector în raport cu un punct, momentul în raport cu o dreaptă a unui vector, 
teorema lui Varignon, determinarea suportului unui vector alunecător,  reducerea unor sisteme 
particulare de vectori alunecători  
1.4. Teoria centrelor de masă, determinarea centrelor de masă la corpuri omogene simple, 
determinarea centrelor de masă, la sisteme de corpuri  
1.5. Echilibrul rigidului, echilibrul rigidului liber, echilibrul rigidului  
supus la legături fără frecare, echilibrul rigidului supus la legături cu  
frecare  
1.6. Echilibrul sistemelor de corpuri rigide, metode de lucru, grinzi cu  
zăbrele  
1.7.  Cinematica, cinematica punctului material, viteza şi acceleraţia  
în diferite sisteme de referinţă, mişcări particulare ale punctului  
material  
1.8. Cinematica rigidului, relaţiile lui Euler pentru viteze şi acceleraţii, proprietăţi ale vitezelor 

punctelor rigidului în mişcarea generală, mişcări particulare ale rigidului, mişcarea de translaţie, 
mişcarea de rotaţie, mişcarea elicoidală, mişcarea plan paralelă, cinematica mişcării relative, 
distribuţia de viteze în mişcarea relativă a punctului material, distribuţia de acceleraţii în 
mişcarea relativă a punctului material 

1.9. Dinamica, Noţiuni fundamentale ale dinamicii, Teoreme  
generale ale dinamicii punctului material, Tipuri de probleme  
în dinamica punctului material, Mişcarea punctului material supus 
la legături, Dinamica mişcării relative ale punctului material  
1.10. Dinamica sistemelor de puncte materiale ale rigidului,  
Teoria momentelor de inerţie, Variaţia momentelor de inerţie  
aţă de axele paralele, Variaţia momentelor de inerţie faţă de axele  
concurente 
1.11.Lucrul mecanic elementar al unui sistem de forţe care acţionează asupra unui rigid,  Impulsul, 
Momentul cinetic, Energia cinetică 
1.12.Teoreme generale ale dinamicii sistemelor de puncte materiale  
şi ale rigidului 
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2. Laborator 

3.1. Norme de siguranţă şi securitate a muncii    
3.2.Studiu experimental al compunerii forţelor    
3.3.Compunerea momentelor forţelor     
3.4.Studiul experimental al frecării firelor    
3.5.Studiul forţei inerţiale Coriolis     

            3.6.Studiul conservării energiei mecanice    
            3.7.Predarea portofoliului de laborator 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

- Curs: prelegerea si demonstratia; 
- Laborator: pe baza de referat si experiment 

IV. Forma de evaluare: Examen oral 
Criterii generale de evaluare : 

  - prezenta la curs; 
 - prezenta si participarea activa la seminar si laborator; 
 - intocmirea referatelor de laborator si insusirea continutului acestora; 
 - nivelul de insusire a continutului cursului. 

V. Bibliografie 
1. Florescu, D, Florescu, I.-  Mecanica. Statica, Vol. I.  Editura Tehnică - Info, Chişinău, 2004; 
2. Florescu, D, Florescu, I.-  Mecanica. Cinematica, Vol. II.  Editura Tehnică - Info, Chişinău, 
2005; 
3. Florescu D – Îndrumar de laborator de Mecanică tehnică, Editura Tehnică - Info, Chişinău, 
2007; 
4. Florescu D., Florescu I. – Culegere de probleme de mecanică, Editura Tehnică - Info, Chişinău, 
2009 
5. Bălan, Ştefan – Culegere de probleme de mecanică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1972. 
 
 
Disciplina: ECONOMIE GENERALĂ 
Titular disciplină: S.l. ing. dr.ec. Drob Cătălin 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 1x14=14 1x14=14 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:   
1. Forme de organizare şi funcţionare a economiei sociale: Tipuri fundamentale ale sistemelor economice. 
2. Concurenţa. Forme ale concurenţei. 
3. Teoria consumatorului: Utilitatea ordinală şi cardinală. Linia bugetară.  
4. Teoria cererii: Funcţia de cerere. Elasticitatea cererii. 
5. Teoria producţiei şi a costurilor: Definirea şi obiectivele întreprinderii. Funcţiile întreprinderii. 
Teoria producţiei. Teoria costurilor; Teoria ofertei.  
6. Factorii de producţie: Definirea şi clasificarea factorilor de producţie. Productivitatea factorilor 
de producţie. Munca, piaţa muncii şi salariul. 
7. Pământul, resursele naturale şi renta; Capitalul, dobânda şi profitul. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, explicaţia, conversaţia, dezbaterea, 
problematizarea, exerciţiul. 
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IV. Forma de evaluare: Colocviu. Test grilă. 
 
V. Bibliografie 
1. Abrudan, I., Cândea, D., coordonatori, – “Manual de inginerie economică: Ingineria şi 
managementul sistemelor de producţie”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002; 
2. Dobrotă, N., –  “Economie politică - aplicaţii”, Editura Economică, Bucureşti, 1997; 
3. Drob, C., –  “Economie generală. Note de curs şi de seminar”, Editura Alma Mater, Bacău, 2007; 
4. Ignat, I., Pohoaţă, I., Luţac, Gh., –  “Economie politică”, Editura Economică, Bucureşti, 2002; 
5. Tănase, G.P., Gavrilă, I., Niţescu, D., – “Economie: Teste, probleme, răspunsuri”, Editura 
Economică, Bucureşti, 1997. 
 
 
Disciplina: Engleză tehnică 2 
Titular disciplină: gradul didactic, numele şi prenumele 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 - 2x14=28 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
S 1,2,3  

o Drawings 
o Horizontal and vertical measurements 
o Dimensional accuracy 
o Verb tense review 
o Verb in subordinate clauses                      
o Writing a paragraph/essay  

 
S 4,5,6,7  

 
o Numbers and calculations 
o Loads, stress, and strain 
o Passive constructions 
o Unreal Tenses. Subjunctive  

 
S 8,9,10  

o Force, deformation, and failure 
o Structural mechanics 
o Reported Speech 

 
S 11,12,13,   

Motion and simple machines 
o Moving parts 
o Non-finite verb constructions  

 
S 14    Colocviu 

        
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea, 
dezbaterea,  traducerea în/din limba engleză. 
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IV. Forma de evaluare: colocviu  
Criteriile de evaluare 
1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare: 50% 
2) nivelulul de participare la desfășurarea seminarului: 10% 
3) calitatea și cantitatea  cunoștințelor acumulate curent: 20% 
4) calitatea activitatăților aplicative/temelor pentru acasă: 20% 
 
V. Bibliografie 
1) Brieger, Nick & Pohl, Alison, Technical English. Vocabulary and Grammar, Summertown 
Publishing. 
2) Eisenbach, Iris, English for Materials Science and Engineering. Exercises, Grammar, Case 
Studies, Vieweg Teubner, 2011.    
Glendinning, Eric, Glendinning, Norman: Oxford English for Electrical and mechanical 
Engineering, Oxford University Press, 1995. 
3) Quirk, R., Greenbaum, S et al., A Comprehensive Grammar of the  English  Language, 
Longman, 1985 
4) Leech, G., A Communicative Grammar of English, Longman, 1985 
 
Disciplina: FRANCEZA TEHNICA 2 
Titular disciplină:Conf . univ. dr. Grecu Veronica 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II  2x14=28 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

1. Les multiples facettes du travail de l’ingénieur. La formation du féminin des noms et des 
adjectifs 

2. Les grandes Ecoles et les IUT. La formation du pluriel des noms et des adjectifs 
3. Des études d’ingénieurs au niveau européen. La comparaison 
4. Panorama de la science française. Les pronoms personnels compléments 
5. L’aventure de l’innovation technologique. Les pronoms relatifs 
6. De la technique aux technologies. La phrase négative 
7. L’électron. La phrase interrogative 
8. Electricité : la force de l’innovation pour l’environnement 
9. Les métiers de l’audiovisuel. La phrase à construction impersonnelle  
10. Informatique. L’expression des rapports temporels 
11. L’acier, matériau moderne. L’expression de la condition et de l’hypothèse 
12. Les énergies nouvelles. L’expression de la cause 
13. La fiabilité des systèmes. Comment expliquer et conclure 
14. La bureautique communicative. Structures elliptiques dans le français technique- 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
onversatia, explicatia, invatarea pe suport bibliografic 
Exercitii de transformare, substitutie, folosirea codului scris si a celui oral 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
Evaluare continua pe parcursul semestrului, lucrari- 25% 
Evaluare scrisa finala – 75% 
 
V. Bibliografie 

1. Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008 

F 114.08/Ed.01 20 



2. *** Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996 . 
3. Riegel, M. et alii, Grammaire méthodique du français, PUF, 1999 
4. Zarha Lahmidi, sciences-techniques.com, Paris, CLE International, 2005 
5. Danilo, M., Penfornis, J.L., Le français de la communication professionnelle, Paris, CLE 

International, 1993 
 
Anul de studii: II 
 
Disciplina: METODE NUMERICE 
Titular disciplină: Prof.univ.dr., Talmaciu Mihai 
 
Energetică  
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28  1x14=14 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

1.  Rezolvarea numerică a sistemelor liniare de ecuaţii algebrice şi inversarea matricelor.  
Aspecte teoretice generale. Metoda Gauss. Convergenţa şi ordinul metodei. Metode 
iterative. Convergenţa. Metodele iterative Jacobi şi Gauss-Seidel. Convergenţa lor. 

2. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor (sistemelor de ecuaţii) algebrice neliniare.  
Metode elementare (metoda înjumătăţirii intervalului, metoda coardei, metoda 
tangentei). Aspecte teoretice generale. Convergenţa metodei coardei şi a tangentei. Metoda 
Lobacevski pentru determinarea rădăcinilor unui polinom. 

3. Rezolvarea numerică a problemelor algebrice de valori şi vectori proprii.  
Aspecte teoretice generale. Algoritmul Jacobi. Convergenţa algoritmului. 
Algoritmul Givens pentru calculul valorilor proprii ale unei matrice tridiagonale. 
Algoritmi de calcul pentru determinarea valorilor şi vectorilor proprii ale matricelor 
nehermitiene. 

4. Elemente privind aproximarea şi interpolarea funcţiilor.  
Sistem Cebâşev de funcţii, existenţa şi unicitatea polinomului generalizat de interpolare. 
Polinomul Lagrange de interpolare, diferenţe divizate, polinomul Newton de interpolare. 
Convergenţa aproximării prin interpolare, interpolarea prin polinoame trigonometrice, 
aproximarea funcţiilor prin metoda celor mai mici pătrate. 

5. Elemente de derivare numerică.  
Derivarea formulei de interpolare a lui Lagrange, diferenţe finite, formule de derivare pe 
noduri echidistante. Metoda coeficienţilor nedeterminaţi. 

6. Elemente de integrare numerică.  
Formule de cuadratură de tip Newton-Cotes. Formule de cuadratură iterate, cazuri 
particulare. Formulele Gauss de integrare aproximativă, integrarea numerică prin metoda 
Romberg. 

7. Elemente privind rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale ordinare.  
Metode numerice directe: dezvoltarea în serie Taylor, metoda Euler şi Runge-Kutta. 
Convergenţa şi stabilitatea metodelor. 

 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea.   
 
IV. Forma de evaluare: Examen 
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V. Bibliografie 
Bucur,C.M., Metode numerice, Ed. Facla, Timişoara, 1973. 
Coman,G., Analiză numerică, Ed. Libris, Cluj, 1995. 
Cuculescu,I., Analiză numerică, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1967. 
Demidovici,B.P., Maron,I., Elements de calcul numerique, Ed. Mir de Mosou, 1973. 
Ignat,C., Ilioi,C., Jucan,T., Elemente de informatică şi calcul numeric, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 
Fac. de Matematică, 1989. 

 
Disciplina:Rezistenta materialelor 
Titular disciplină: prof.univ.dr.ing.Gh.Pintilie 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de credite 
Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2x14=28  1x14 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 
Curs 
Nr.crt Denumirea temei Nr.ore 

1 Generalitati 2 
2 Diagrame de eforturi 2 
3 Solicitarea de intindere - compresiune 3 
4 Marimi geometrice ale sectiunilor plane 3 
5 Solicitarea de incovoiere a barelor drepte 4 
6 Solicitarea la rasucire a barelor drepte de sectiune circulara si inelara 2 
7 Starea plana si starea spatiala de tensiuni si deformatii 3 
8 Teorii de rezistenta 2 
9 Solicitari compuse 3 

10 Studiul solicitarilor prin oboseala 4 
 
 
Laborator 
Nr.crt Denumirea temei Nr.ore 
1 Solicitarea la tractiune 2 
2 Solicitarea la rasucire  2 
3 Solicitarea de incovoiere 2 
4 Flambajul barelor drepte 2 
5 Deformatiile barelor drepte solicitate la incovoiere 2 
6 Solicitarea la incovoiere prin soc 2 
7 Incercari de duritate 2 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: 
Metode de predare: 
Curs: prelegerea si demonstratia; 
Laborator: lucrari practice si intocmirea referatelor 
 
IV. Forma de evaluare: examen scris si oral 
Criterii de evaluare: 

- Prezenta la curs; 
- Prezenta si participarea activa la laborator si intocmirea referatelor; 
- Nivelul de insusire a cursului. 

 
V. Bibliografie 

1. Gh. Buzdugan, Rezistenta Materialelor, Ed. Tehnica Bucuresti, 1988; 
2. Gh. Buzdugan, Culegere de Probleme de Rezistenta materialelor, Ed. Didactica si Pedagogica, 1992; 
3. I. Deutsch, Rezistenta materialelor, EDP Bucuresti, 1976; 
4. I. Deutsch, Culegere de Probleme de Rezistenta materialelor, Ed. Didactica si Pedagogica, 1979; 
5.     D. Mocanu, Rezistenta Materialelor, EDP Bucuresti, 1982. 
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6.     Gh. Pintilie, A. Albut, Rezistenta Materialelor, Ed. Tehnica INFO Chisinau, 2007; 
7.     Gh. Pintilie, A. Albut, Culegere de probleme de Rezistenta Materialelor, Ed. Tehnica INFO Chisinau, 2007 

 
Disciplina: ENERGETICĂ GENERALĂ 
Titular disciplină: Şl.dr.ing. Buzdugă Ştefania Roxana 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

 2x14=28 1x14=14 - - - 
II. Conţinutul disciplinei:  
Sistemul energetic. Rolul  energiei in societatea moderna. Sisteme energetice. Tipuri de curbe de 
sarcină. Cogenerarea energiei electrice si termice. Centrale nuclear-electrice. Centrale 
hidroelectrice. Producerea energiei electrice si termice  din surse regenerabile de energie. Captarea 
energiei solare. Energia eoliană. Impactul energiei asupra mediului.              
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Seminar  Metoda exerciţiului, conversaţia euristică. 

IV. Forma de evaluare:  
Lucrare de verificare 
Prezenţă activă la curs şi sustinerea temei de casa la seminar 
V. Bibliografie 
 
1. Chiuta N. Ion- Energetica generala si conversia energiei. Sisteme de conversie directa, IPB, 
1986. 
2. Nitu V, s.a.- Energetica generala si conversia energiei, Editura Didactica si Pedagogica, 
Bucuresti, 1980. 
3.  www.energie-gratis.ro/hidrocentrale.php  (termo, nucleare , hidro) 
4. www.hidroconstructia.com   
 
 
Disciplina: Bazele electrotehnicii I  
Titular disciplină: Conf. dr. ing. Puiu – Berizintu Mihai 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

III 2  × 14 = 28 1  × 14 = 14 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei 
Electostatica: câmpul electric în vid, câmpul electric în substanţă, capacităţi electrice, calculul 
câmpului electrostatic, energia şi forţele câmpului electrostatic.  
Electrocinetica: Mărimile şi legile electrocineticii. Circuite electrice liniare în regim staţionar.  
Magnetostatica: Câmpul magnetic în vid. Câmpul magnetic în substanţă. Ecuaţiile şi legile 
câmpului magnetic. Feromagnetismul. 
Electrodinamica: Legea circuitului magnetic. Legea inducţiei electromagnetice. Inductivităţile 
circuitelor electrice. Energia şi forţele câmpului magnetic. Câmpul electromagnetic variabil în 
medii dielectrice şi conductoare. Unde electromagnetice. Câmpul electromagnetic cvasistaţionar în 
conductoare  masive.   
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

Curs Prelegerea. 
Laborator Vor fi realizate experimente referitoare la temele prezentate în curs. 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Examen scris şi oral la final. 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Examinare şi lurări de verificare la seminar 

 
V. Bibliografie 
1. Mocanu, C.  - Teoria câmpului electromagnetic, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1988. 
2. Preda, M. - Bazele electrotehnicii, vol. I ,II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1985. 
3. Puiu Berizinţu M., Livinţi P. - Bazele electrotehnicii, vol. I – Electromagnetismul. Ed. Tehnica 

Info Chişinău, 2003. 
4. Puiu Berizinţu M. - Bazele electrotehnicii – Circuite electrice liniare. Editura ALMA MATER. 

Universitatea din Bacău, 2010. 
 
Disciplina: TERMOTEHNICĂ 
Titular disciplină: şef lucrări dr.ing. Radu CĂLIMAN 
 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2x14=28 - 1x14=14 - 4 
 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 Introducere. 
Cap.1 Primul principiu al termodinamicii.  
Cap.2 Gaze perfecte. 
Cap.3 Principiul II al termodinamicii. Transformări ciclice, ciclul Carnot reversibil, entropia.  
Cap.4 Gaze reale, vapori, diagrame de vapori, ciclul Clausius-Rankine cu termoficare.  
Cap.5 Dinamica gazelor şi vaporilor.Curgerea prin ajutaje.  
Cap.6 Termodinamica aerului umed. 
 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

- curs: prelegere, dezbatere, prezentare pe videoproiector 
- laborator: activitate in grup, testare noţiuni teoretice, interpretarea rezultatelor. 

 
IV. Forma de evaluare:  
- examen oral 
 
V. Bibliografie 
1. Căliman R., Termotehnică şi maşini termice-note de curs, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 
2. Căliman R., Termotehnică şi maşini termice-indrumar pentru lucrări practice de laborator, 
Universitatea Bacău, 1993 
3. Dănescu Al., Termotehnică şi maşini termice, E.D.P., Bucureşti, 1985 
4. Ştefănescu D., Termotehnica, E.D.P., Bucureşti, 1983 
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Disciplina: Combustibili și instalații de ardere 
Titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. SAJIN Tudor 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I 2x14=28 1x14=14 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei: 
 
COMBUSTIBILI ENERGETICI ORGANICI ȘI NUCLEARI. Noţiunea de combustibil. 
Clasificarea combustibililor Compoziţia combustibililor. Căldura de ardere a combustibililor. 
Combustibil convenţional. Cerinţe generale către combustibili. Combustibili solizi. Proprietăţile si 
caracteristicile combustibililor solizi. Combustibili lichizi. Caracteristicile energetice ale 
combustibililor lichizi. Luarea probelor de combustibili lichizi. Combustibili gazoşi. Caracteristicile 
energetice ale combustibililor gazoşi. Amestecuri de combustibili. Fenomene care stau la baza 
obţinerii energiei din combustibilii nucleari. Clasificarea combustibililor nucleari. Proprietăţile 
combustibililor nucleari. Problema deşeurilor radioactive. PROCESE DE ARDERE A 
COMBUSTIBILILOR ORGANICI. Elemente din teoria arderii combustibililor. Arderea teoretică 
(completă). Arderea reală (incompletă). Coeficientul de exces de aer. Controlul arderii. Diagrama 
entalpie-temperatură. GENERATOARE DE ABUR. Noţiuni generale despre destinaţia şi 
performanţele generatoarelor de abur. Clasificarea generatoarelor de abur. Schema generală, părţile 
componente şi principiul de funcţionare ale generatorului de abur. Circulaţia relativă a fluidelor în 
generatoarele de abur şi clasificarea lor după felul circulaţiei fluidului în sistemul vaporizator. 
Parametrii de bază şi indicii caracteristici ai generatorului de abur. Bilanțul termic și bilanțul 
material al generatorului de abur. Randamentul și consumul de combustibil. INSTALAŢII DE 
ARDERE. Clasificarea instalaţiilor de ardere. Instalaţii de ardere a combustibililor gazoşi. Instalaţii 
de ardere a combustibililor lichizi.  Instalaţii de ardere a combustibililor solizi. Pregătirea 
combustibililor solizi în vederea arderii.  Metode de creştere a economicităţii instalaţiilor de ardere. 
ELEMENTE CONSTRUCTIVE ALE CAZANELOR DE ABUR. Construcţia vaporizatorului. 
Construcţia supraîncălzitorului.  Construcţia economizorului. Construcţia preîncălzitorului de aer. 
GENERATOARE DE ABUR DIN CADRUL CENTRALELOR NUCLEARO-ELECTRICE. 
Scheme termice de încadrare a generatorului de abur în CNE. Particularităţile constructive ale 
generatoarelor de abur din cadrul CNE.  
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Seminar Rezolvări probleme la tablă. Munca independentă. Însuşirea calculelor 

asistate pe calculator. 
 
 
 
 
 
IV. Forma de evaluare:  
 
Verificarea competenţelor obţinute prin răspunsuri la două subiecte din tematica cursului şi la 
întrebări suplimentare la colocviu.  
Verificarea capacităţii de aplicare practică a cunoştinţelor teoretice prin realizarea unei lucrări 
individuale de casă și validarea calculelor din lucrările de seminar. 
Prezenţă activă la curs şi la orele de seminarii. 
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V. Bibliografie 
1. Sajin T. Combustibili si lubrifianţi (manual pentru uzul studenţilor), Vol.1, Ed. Alma Mater, 

Bacău, 2002. 
2. Sajin T. Combustibili si lubrifianţi (îndrumar pentru seminarii), Vol.2, Ed. Alma Mater, Bacău, 

2002. 
3. Sajin T. Combustibili si lubrifianţi (îndrumar de laborator), Vol.3, Ed. Alma Mater, Bacău, 2002. 
4. Sajin T. Instalaţii de Ardere şi Generatoare de Abur (manual pentru uzul studenţilor), Ed. Alma 

Mater, Bacău, 2002. 
5. Sajin T., Guţu A., Buzdugă Ş. R., Nedelcu D. Iu. Calcule, simulări şi măsurări experimentale la 

generarea căldurii prin arderea combustibililor energetici, Ed. Alma Mater, Bacău, 2012. 
 
Disciplina: Electronică  
Titular disciplină: Sef lucrări Iuliana Caraman 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2x14=28 - 1x7=14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 
1. Noţiuni introductive  - 2 ore –  
 Definirea obiectului de studiu, noţiuni fundamentale 
2. Semiconductori. Joncţiunea pn  - 2 ore – 
 Tipuri de semiconductori, principiul de funcţionare al joncţiunii, joncţiunea la echilibru 
termic şi în condiţii de polarizare 
3. Teoria diodei. Circuite cu diode  - 2 ore -  
 Dioda redresoare şi caracteristicile ei, modele simplificate ale diodei, redresoare, 

multiplicatoare de tensiune, limitatoare de tensiune 
4. Tipuri speciale de diode  - 2 ore –  

Dioda Zener, caracteristici şi funcţionare, circuite cu diode Zener, diode luminiscente, 
fotodiode, alte tipuri de diode 

5. Tranzistorul bipolar. Principiul de funcţionare, caracteristici  - 2 ore – 
 Notaţii şi tipuri, principiul de funcţionare, tipuri de conexiuni, caracterisitici 
6. Tranzistorul bipolar. Polarizare, modele de c.a.  - 2 ore – 

Circuite de polarizare. Schema echivalentă în regim staţionar. Regimul de semnal mic. Schema 
echivalentă 

7. Amplificatoare de tensiune  - 2 ore – 
 Amplificatoare de clasa A în montaj EC, proiectare şi analiză, exemple de calcul 
8. Amplificatoare de putere. Repetorul pe emitor  - 2 ore – 
 Amplificatoare de clasă B, amplificatoare push-pull, amplificatoare în montaj CC, repetorul 

pe emitor, amplificatoare în montaj BC 
9. Tranzistoare cu efect de câmp  - 2 ore – 

Tipuri de tranzistori cu efect de câmp, proprietăţi, tranzistorul TEC-J, tranzistorul MOS-
FET, aplicaţii 

10. Dispozitive multijoncţiune  - 2 ore - 
 Tiristori, funcţionare, tipuri, aplicaţii, diacul, triacul 
11. Amplificatorul operational. Funcţionare, caracteristici  - 2 ore – 
 Structura amplificatorului operaţional, amplificatorul diferenţial, funcţionare, caracteristici 

teoretice, caracteristici reale 
12. Amplificatorul operaţional. Aplicaţii  - 2 ore - 
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 Circuite cu amplificatoare operaţionale 
13. Efecte în frecvenţă. Oscilatoare - 2 ore - 
 Comportarea dispozitivelor la frecvenţe înalte, tipuri de oscilatoare 
14. Recapitulare  - 2 ore - 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prelegerea, însoţită de argumentări, motivaţii şi explicaţii, conversaţia frontală 
 
IV. Forma de evaluare: C 
Oral. Cunoaşterea  dispozitivelor electronice şi parametrii care le caracterizează. 
 
V. Bibliografie 

1. 1. D. Rotar, Electronică. Dispozitive electronice, Universitatea din Bacău, 1998  
2. Th. Dănilă, N. Reus, V. Boiciu, Dispozitive şi circuite electronice, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, 1982 
3. D.D. Sandu, Dispozitive şi circuite electronice, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1975 

 
Disciplina: PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE I 
Titular disciplină: Sef lucrari dr. ing. Pruteanu Eusebiu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2 x 14 = 28  1 x 14 = 14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
1. Introducere în gândirea algoritmică şi limbajele de programare. Ciclul de dezvoltare al unui 

program. 
2. Noţiunea de algoritm. Definiții, caracteristici, proprietăţi. Reprezentarea algoritmilor prin 

simboluri grafice (scheme logice) şi pseudocod. Structura unui program C/C++; Setul de 
caractere.  

3. Tipuri de date ( Constante numerice; Constante de tip character;  Constante definite prin 
indentificatori); Declaraţii de variabile: Tipuri de variabile; 

4. Operatori şi expresii: (Operatori şi expresii aritmetice,  relaţionale, logice, de atribuire, la nivel 
de bit, de incrementare şi decrementare, de adresare, de secvenţiere; Operatorul sizeof;. 
Operatorul conditional; Conversii de tip (cast);) 

5. Tipuri derivate: (tablouri); Tablouri uni şi multidimensionale; Tablouri de şiruri de caractere; 
6. Instrucţiuni C. Implementarea Structurilor de Control (secventiale, de decizie, repetitive, 

secventiale, etc.); Instrucţiunea vidă, expresie şi compusă; Instrucţiuni de selectare, de repetare, 
de salt 

7. Noţiunea de pointer; Declararea şi definirea pointerilor; Operaţii cu pointeri; Tablouri şi pointeri 
8. Noţiunea de funcţie.  Definirea, declararea şi apelul funcţiilor C/C++; Transferul parametrilor 

prin valoare şi referinţă; Funcţii predefinite; Funcţii predefinite pentru tastatură; 
9. Fişiere şi operaţii cu fisiere. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă. 
Laborator Realizarea de exemple concrete împreună cu studenții  

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
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Lucrare de verificare si examen 
 
V. Bibliografie 
01.  Pruteanu E., Anghelut Marius, Limbaje de programare şi Programarea Calculatoarelor. Ghid 
practic. 
02. Kris Jamsa, Lars JKlander Totul despre C si C++. Manul fundamental de programare. 
03.  Emanuela Cerchez, Marinel Șerban Programarea în limbajul C/C++ pentru Liceu. Ed. 
Polirom,1999 
 
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ 
Titular disciplină: Prep. univ. drd. Ciuntea Lucian Mihai 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Lucrări 
practice 

Proiect 

I - - 1x14=14 - 1 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor cu caracter atletic. 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor specifice jocurilor sportive (Baschet, Fotbal, Handbal, Volei, 
Tenis de masă, Badminton). 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul parcursurilor aplicative şi jocurilor dinamice.  
Activități de turism sportiv. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Lucrări practice, cu participarea activă a studenţilor, cadrul didactic explicând, demonstrând şi 
corectând execuţiile studenţilor. 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu 

teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului Editura Pim, Iaşi, 2008; 
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, 

Ed. Pim, Iaşi 2008; 
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 
2008; 

7. Mârza Dănilă Dănuţ N., Teoria educaţiei fizice şi sportului. Curs pentru studenţii  
               specializărilor Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică, Editura PIM, Iaşi, 2006; 

       8.   Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 
 
Disciplina: Engleză tehnică 3 
Titular disciplină: asist.univ.dr. Mircea Horubeț 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
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Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 - 1x14=14 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
S 1,2  

o Forming, working, and heat-treating metal 
o Materials formats 
o Modal verbs (1) 

 
S 3,4  

 
o 3 D  component features   
o Engines and motors 
o Modal verbs (2) 

 
S 5,6  

o Transmission 1, 2 
o Phrasal verbs  

 
S 7 Colocviu 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea, 
dezbaterea,  traducerea în/din limba engleză. 
 
IV. Forma de evaluare: colocviu 
Criteriile de evaluare 
1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare: 50% 
2) nivelulul de participare la desfășurarea seminarului: 10% 
3) calitatea și cantitatea  cunoștințelor acumulate curent: 20% 
4) calitatea activitatăților aplicative/temelor pentru acasă: 20% 
 
V. Bibliografie 
1) Brieger, Nick & Pohl, Alison, Technical English. Vocabulary and Grammar, Summertown 
Publishing. 
2) Eisenbach, Iris, English for Materials Science and Engineering. Exercises, Grammar, Case 
Studies, Vieweg Teubner, 2011.    
Glendinning, Eric, Glendinning, Norman: Oxford English for Electrical and mechanical 
Engineering, Oxford University Press, 1995. 
3) Quirk, R., Greenbaum, S et al., A Comprehensive Grammar of the  English  Language, 
Longman, 1985 
4) Leech, G., A Communicative Grammar of English, Longman, 1985 
 
Disciplina: FRANCEZA TEHNICA 3 
Titular disciplină: Conf. univ. dr. Munteanu Emilia 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

I  1x14=14 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

15. La mémoire de l’eau 
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16. Chimie et physique 
17. Les trous noirs 
18. La mémoire de la matière 
19. La science au début du XXe siècle 
20. Pourquoi un chercheur cherche-t-il ? 
21. Quel âge a l’univers ? 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
onversatia, explicatia, invatarea pe suport bibliografic 
Exercitii de transformare, substitutie, folosirea codului scris si a celui oral 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
Evaluare continua pe parcursul semestrului, lucrari- 25% 
Evaluare scrisa finala – 75% 
 
V. Bibliografie 

6. Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008 
7. Dalcq Anne-Elizabeth, Lire, comprendre, écrire le français scientifique, Bruxelles, De 

Boeck, 1999 
8. Riegel, M. et alii, Grammaire méthodique du français, PUF, 1999 
9. Paun, Constantin, Limba franceza pentru stiinta si tehnica, Bucuresti, Niculescu, 1999 
10. Danilo, M., Penfornis, J.L., Le français de la communication professionnelle, Paris, CLE 

International, 1993 
11. Penfornis, J.L., Français.com, Paris, CLE International, 2002 
12. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991 

 
Disciplina: Bazele electrotehnicii II 
Titular disciplină:  Conf. dr. ing. Puiu – Berizintu Mihai 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

IV 3 × 14 = 42 - 1 × 14 = 14 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei: 
Circuite electrice în regim variabil: mărimi caracteristice, elemente de circuit dipolare în regim vari-
abil. Circuite electrice în regim permanent sinusoidal (r.p.s.): mărimi sinusoidale, puteri în r.p.s., 
reprezentări simbolice ale mărimilor sinusoidale, analiza în complex a reţelelor electrice liniare. 
Circuite electrice trifazate liniare în r.p.s. Cuadripoli şi filtre  electrice. Linii electrice lungi în r.p.s. 
Regimul permanent periodic nesinusoidal. Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice liniare. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

Curs Prelegerea. 
Laborator Montaje experimentale, modelare şi simulare pe calculator. 

 
IV. Forma de evaluare: forma şi criteriile de evaluare 
Examen scris şi oral la final 
Evaluarea activităţii aplicative la laborator 
Prezenţă activă la curs  
Lucrări de verificare pe parcurs 
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V. Bibliografie 
1. Livinţi P., Puiu-Berizinţu  M. – Electrotehnică, maşini şi acţionări electrice. Editura Tehnica 

Info Chişinău, 2003. 
2. Puiu Berizinţu M. - Bazele electrotehnicii, vol. II  – Circuite electrice liniare. Editura ALMA 

MATER, Universitatea Bacău, 2010. 
3. Puiu Berizinţu M. - Bazele electrotehnicii – Lucrări practice. Format electronic.  
4. Mocanu, C.  - Teoria circuitelor electrice. Ed. Tehnică, Bucureşti, 1988. 
5. Preda, M. - Bazele electrotehnicii, vol. I, II. Ed. Tehnică, Bucureşti, 1985. 
6. Răduleţ, R. - Bazele electrotehnicii – Probleme, vol. II, Ed. Tehnică, Buc., 1986. 

 
Disciplina: Electronică industrială de putere 
Titular disciplină: Conf. dr. ing. Puiu – Berizintu Mihai 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

IV 2  × 14 = 28 - 1  × 14 = 14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Dispozitive semiconductoare de putere.  Variatoare de tensiune alternativă (VTA).  Redresoare de 
putere cu comutaţie naturală. Variatoare de tensiune continuă (VTC). Invertoare cu comutaţie 
forţată. Convertizoare statice de frecvenţă (CSF). 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  

Curs Prelegerea. 
Laborator Aplicaţii practice pe instalaţii de laborator. Simulare şi analiză pe calculator. 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 

Răspunsuri la examen. 
Evaluarea activităţii aplicative la laborator. 
Prezenţă activă la curs. 
Lucrare de verificare. 

 
V. Bibliografie 

1. Ionescu Fl. – Electronică de putere. Convertoare statice. Editura Tehnică, Bucureşti, 1998. 
2. Kelemen A., Imecs M. - Electronică de putere.   Editura Tehnică, Bucureşti, 1982. 
3. Kelemen A., Imecs M. -  Mutatoare.  Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1978. 
4. Puiu-Berizinţu M. – Electronică industrială de putere. Curs şi lucrări practice. Ed. Alma 

Mater, Bacău, 2007. 
 
Disciplina: MASURAREA  MARIMILOR ELECTRICE  SI  NEELECTRICE 
Titular disciplină: Șef lucrări dr. ing. Puiu Petru Gabriel 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

 2x14=28  1x14=14  3 
II. Conţinutul disciplinei:  
 
Noţiuni generale de metrologie. Aparate analogice . Aparate  numerice. Măsurarea frecvenţei 
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator/Seminar  Metoda exerciţiului, conversaţia euristică. 

IV. Forma de evaluare:  
Lucrare de verificare 
Prezenţă activă la curs / semianr şi sustinerea temei de casa la seminar 
V. Bibliografie 
 
1. Ababei Şt. Măsurări electrice şi achiziţii de date Ed. Tehnica Info –Chişinău, 2003 
2. Manolescu P. - Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice - EDP1979 
3. Nicolau Ed. - Manualul inginerului electronist ; Măsurări electronice - ET 1979 
4. Millea A. - Măsurări electrice; Principii şi metode - ET - 1980 
5. Pop E. - Principii şi metode de măsurare numerică - Editura Facla 1980 
 
Disciplina: Mașini termice 
Titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. SAJIN Tudor 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x14=28 - 1x14=14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 
RELAŢII ŞI LEGI ÎN BAZA CĂRORA SUNT CONCEPUTE MAŞINILE 
TERMOENERGETICE. Debitul. Ecuaţia de debit. Ecuaţia continuităţii. Ecuaţia energiei. Puterea 
maşinii. Legea impulsului. Legea momentului cinetic. Pierderi la curgerea fluidelor. PROCESUL 
ENERGETIC AL TREPTEI UNEI TURBOMAȘINI. Noțiumi generale asupra turbomașinii. Convenție de 
notații. Aparatul director. Studiul energetic al ajutajelor. Studiul gazos sau hidrodinamic. Tipul de 
ajutaje. Așezarea ajutajelor şi forma lor. Secţiunea de ieşire din aparatul director. Procesul din 
palete. Diagrama de viteze. Intrarea în palete. Ieşirea din palete. Pierderea reziduală. Tipuri de 
trepte. Momentul şi puterea transmise paletelor. Căderea periferică. Randamentul la palete 
(periferic). Raportul optim de viteze. Palete axiale lungi. Pierderile și randamentele turbomaşinei. 
Etanșarea. MAŞINI MOTOARE. Instalaţii de turbine cu abur. Turbine cu abur. Instalaţii de turbine 
cu gaze. Motoare cu ardere internă. MAŞINI GENERATOARE. Utilzarea maşinilor generatoare. 
Mărimi caracteristice ale maşinilor generatoare. Tipuri de maşini generatoare. Antrenarea şi 
dispoziţia maşinilor generatoare. Generatoare centrifugale. Generatoare axiale. Pompe și 
compresoare volumice. Transformatoare hidraulice. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
 
Curs Prelegerea. Demonstraţia. Conversaţia. 
Laborator Aplicaţii pe standuri experimentale, planşe, diagrame, softuri asistate pe 

calculator. 
 
IV. Forma de evaluare:  
 
Verificarea competenţelor obţinute cu un test grilă pe tematica întregului curs.  
Verificarea capacităţii de aplicare practică a cunoştinţelor teoretice prin realizarea şi susţinerea 
lucrărilor de laborator. 
Prezenţă activă la curs şi laborator 
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V. Bibliografie 
1. Sajin T. Maşini mecanoenergetice, Ed. Alma Mater, Bacau, 2002. 
2. Buzdugă Ş. R., Sajin T., Nedelcu D. Iu. Metode de studiu experimental al sistemelor de conversie 

termomecanică, Ed. Alma Mater, Bacau, 2012. 
 
Disciplina: MAŞINI ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE  

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Livinţi Petru  
 

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

4 3 x 14 = 42 - 1 x 14 = 14 - 3 
 
          II. Conţinutul disciplinei:  

 
 Transformatorul  electric. Elemente  constructive  de bază, clasificări, mărimi  nominale  ale 
transformatoarelor.Ecuaţiile  transformatorului  monofazat  în teoria tehnică. Transformatorul 
trifazat. Constructia transformatorului. Scheme de conexiuni. Grupe  de  conexiuni  trifazate  A, B, 
C, D. Maşina  de curent continu. Construcţia maşinii electrice de c.c  heteropolară.Principiul de 
funcţionare al maşinii de c.c. Tensiunea electromotoare indusă în înfăşurările de c.c. Expresia 
cuplului electromagnetic a maşinii de curent continuu.  Ecuaţii de funcţionare la maşina de curent 
continuu. Construcţia maşinii sincrone. Principiul de funcţionare al generatorului sincron. 
Generatorul sincron cu poli înecaţi. Generatorul sincron cu poli aparenţi. Puterea şi cuplul 
electromagnetic la maşina sincronă. Funcţionarea în paralel a generatoarelor sincrone. Motorul 
sincron. Maşina asincronă. Elemente constructive de bază. Principiu de funcţionare al maşinii 
asincrone. Ecuaţiile tensiunilor şi curenţilor maşinii asincrone în regim tranzitoriu. Cuplul 
electromagnetic la maşina asincronă. Caracteristica mecanică. Sisteme de actionare electrică. 
Ecuatia fundamentala a miscarii sistemelor de actionare electrică. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegeri libere. Utilizarea videoproiectorului 
Laborator Realizarea montajelor electrice şi efectuarea determinărilor experimentale 

pentru fiecare lucrare, conform referatelor aferente. 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene, colocviu. 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 

 
Bibliografie  
1. Livinti P. , Puiu M. – Electrotehnică şi maşini electrice. Editura Tehnica – Info Chişinău ,  

2003;   
2. Livinti P.                - Masini electrice Note de curs. Universitatea Bacau 1998; 
3.  Livinţi Petru   –        Micromaşini electrice şi acţionarea lor. Editura Alma Mater Bacău,     
 
Disciplina: Engleză tehnică 4 
Titular disciplină: asist.univ.dr. Mircea Horubeț 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 
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4 - 1x14=14 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
S 1,2 

o Machining 1,2 
o Nouns, adjectives, and verbs with obligatory preposition 

S 3,4  
o Mechanical fasteners 1,2. 
o Non-metallic joints. 
o Subject-verb agreement. Comparison of adjectives and adverbs 

S 5,6  
o Current, voltage, and resistance. Electrical supply. Circuits and components.  
o Formal vs. informal English. British English vs. American English 

S 7     Colocviu       
        
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea, 
dezbaterea,  traducerea în/din limba engleză. 
 
IV. Forma de evaluare: colocviu  
Criteriile de evaluare 
1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare: 50% 
2) nivelulul de participare la desfășurarea seminarului: 10% 
3) calitatea și cantitatea  cunoștințelor acumulate curent: 20% 
4) calitatea activitatăților aplicative/temelor pentru acasă: 20% 
 
V. Bibliografie 
1) Brieger, Nick & Pohl, Alison, Technical English. Vocabulary and Grammar, Summertown 
Publishing. 
2) Eisenbach, Iris, English for Materials Science and Engineering. Exercises, Grammar, Case 
Studies, Vieweg Teubner, 2011.    
Glendinning, Eric, Glendinning, Norman: Oxford English for Electrical and mechanical 
Engineering, Oxford University Press, 1995. 
3) Quirk, R., Greenbaum, S et al., A Comprehensive Grammar of the  English  Language, 
Longman, 1985 
 
Disciplina: FRANCEZA TEHNICA 4 
Titular disciplină: prof. univ. dr. Romedea Adriana- Gertruda 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II  1x14=28 - - 2 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

22. Rédiger un CV, une lettre de motivation, demande d’emploi 
23. La correspondance technique, commerciale, administrative 
24. Demander des renseignements 
25. Envois de nouveaux tarifs d’un fournisseur 
26. Convocation d’un candidat ayant répondu à une offre d’emploi 
27. Structures du français technique 
28. Organisateurs textuels d’un exposé 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
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onversatia, explicatia, invatarea pe suport bibliografic 
Exercitii de transformare, substitutie, folosirea codului scris si a celui oral 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
Evaluare continua pe parcursul semestrului, lucrari- 25% 
Evaluare scrisa finala – 75% 
 
V. Bibliografie 

13. Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008 
14. Dalcq Anne-Elizabeth, Lire, comprendre, écrire le français scientifique, Bruxelles, De 

Boeck, 1999 
15. Alméras, Jacques, Pratique de la communication, Larousse, 1978 
16. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991  
17. Riegel, M. et alii, Grammaire méthodique du français, PUF, 1999 
18. Danilo, M., Penfornis, J.L., Le français de la communication professionnelle, Paris, CLE 

International, 1993 
19. Penfornis, J.L., Français.com, Paris, CLE International, 2002 

 
Disciplina: Mecanica Fluidelor 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Iulian Florescu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x14=28 - 2x7=14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 
 - Introducere. Obiectul cursului. Legătura cu alte discipline. Proprietăţi fizice fundamentale 
comune fluidelor. Proprietăţi specifice lichidelor. Proprietăţi specifice gazelor. (3 ore)                                                                                            
 - Ecuaţiile generale ale staticii fluidelor. Ecuaţiile lui Euler pentru statica fluidelor. Ecuaţia 
generală a hidrostaticii. Echilibrul relativ al lichidelor. Acţiunea fluidelor în repaus pe suprafeţe 
plane sau curbe. Plutirea corpurilor. (3 ore) 
 - Cinematica fluidelor. Parametrii cinematici. Noţiuni specifice Ecuaţia continuităţii. (3 ore) 

- Dinamica fluidelor ideale. Ecuaţiile lui Euler. Relaţia lui Bernoulli pentru diferite cazuri. 
Aplicaţii tehnice ale relaţiei lui Bernoulli. Calculul debitelor prin orificii. Teorema impulsului şi 
teorema momentului cinetic. (3 ore)        

-  Dinamica fluidelor reale. Mişcarea laminară a fluidelor reale. Starea de tensiune într-un 
fluid în mişcare. Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor reale. Relaţia lui Bernoulli pentru o linie de 
curent în mişcarea laminară a fluidelor reale. (4 ore)       

-  Analiza dimensională şi teoria similitudinii. Noţiuni despre similitudine. (3 ore). 
- Mişcarea turbulentă a fluidelor reale. Structura mişcării turbulente. Tensiunea tangenţială 

în mişcarea turbulentă. Distribuţia vitezelor în mişcarea turbulentă. Ecuaţiile Reynolds. Calculul 
pierderilor de sarcină. (5 ore)  
 - Curgerea prin orificii şi ajutaje. Calculul debitelor sub sarcină constantă şi variabilă la curgerea 
prin orificii. Curgerea prin ajutaje. Jeturi de fluid. Mişcări permanente şi nepermanente în 
conducte sub presiune. Calculul conductelor. (4 ore) 
Lucrări de laborator 

- Metode pentru măsurarea nivelelor fluidelor; aplicaţii    2 ore 
- Metode pentru măsurarea presiunii; aplicaţii     2 ore   
- Metode pentru măsurarea debitelor; aplicaţii     2 ore 
- Metode pentru măsurarea vitezelor fluidelor; aplicaţii    2 ore 
- Determinarea regimurilor de curgere ale fluidelor; aplicaţii   2 ore 

F 114.08/Ed.01 35 



- Determinarea coeficienţilor pierderilor de sarcină; aplicaţii   2 ore 
- Construcţia şi funcţionarea diferitelor tipuri de pompe    2 ore 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prezentarea, predarea, examinarea, formarea deprinderilor practice, crearea deprinderilor de a lucra 
în echipă, expunere, metode computerizate de calcul şi analiza a datelor etc. 
 
IV. Forma de evaluare:  
Criterii generale de evaluare sunt: 
 completitudinea şi corectitudinea cunoştinţelor; 
 coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de argumentare; 
 capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi intelectuale complexe; 
 capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate; 
 capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, creativitatea; 
 evitarea fenomenele de apreciere şi notare subiectivă; 
 gradul de asimilare a limbajului de specialitate şi capacitatea de comunicare; 
Criterii vizând aspectele atitudinale şi motivaţionale cum sunt: conştiinciozitatea, interesul pentru 
studiul individual, participarea activă la seminarii, frecvenţa la cursuri etc. 
Examen scris și oral: Examenul scris se desfășoară cu toată grupa. Se dau două subiecte și se poate 
promova cu nota minimă șase. Examinarea continuă cu examenul oral. Acesta se efectuează pe baza 
biletului de examen extras, în mod individual, de către fiecare student, din totalul biletelor 
întocmite. Biletele de examen sunt semnate de cadrul didactic Examinator şi de şeful de 
departament. Studenţii au dreptul la 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor. Studentul este lasat 
sa-si expună liber subiectul, iar profesorul dupa ce studentul si-a incheiat prezentarea, adreseaza 
intrebari cu scopul de a verifica capacitatea candidatului de a releva esentialul, de a exemplifica. 
 
V. Bibliografie 

1. Florescu, Iulian - Mecanica fluidelor şi Maşini Hidropneumatice, Ed. Alma Mater, 2000 
2. Florescu, Iulian. – Hidraulica, Ed. Tehnica Info Chişinău, 2006. 
3. Florescu, Iulian, Florescu Daniela. – Mecanica fluidelor – Ed. Tehnica Info Chişinău, 2009  

      4.   Florea, J., Panaitescu, V. Mecanica fluidelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1979. 
      5.   Ionescu, D., Isbăşoiu, E. Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, Editura Didactică şi   
               Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
     6.    Marinov, Anca, Maria Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice, (partea întâi),  
           Universitatea “Politehnica ”, Bucureşti 1993. 
     7.  Marinov, Anca, Maria Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice, (partea a doua), 

       Universitatea “Politehnica ”, Bucureşti 1994. 
 
 
Disciplina: Transfer de căldură şi masă / Fenomene de transfer 
Titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. Lucian GAVRILĂ 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 3x14=42 - 2x14=28 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei: 
Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
INTRODUCERE: definiţii, proces tehnologic, procese 
componente, flux tehnologic, schemă de flux, operaţie 
unitară, fenomen, fenomen determinant 

3 Prelegere cu 
prezentări de studii de 
caz, aplicaţii 
numerice şi discuţii 

1 prelegere 

SIMILITUDINE ŞI ANALIZĂ DIMENSIONALĂ: 3 1 prelegere 
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mărimi şi unităţi de măsură, stabilirea formei generale a 
ecuaţiilor, verificarea ecuaţiilor pe baza omogenităţii 
dimensionale, teorema Π, deducerea ecuaţiilor criteriale, 
criterii de similitudine, similitudine, modele, transpunere la 
scară 
BILANŢURI DE MATERIALE ŞI ENERGIE: scopul 
întocmirii bilanţurilor, metodologie, bilanţul de masă, 
bilanţul energetic, bilanţul termic, modele matematice de 
bilanţ, bilanţ teoretic, bilanţ real 

6 2 prelegeri 

REOLOGIE: noţiuni generale despre fluide, proprietăţi 
reologice fundamentale, solicitări şi parametrii solicitării, 
fluide newtoniene, fluide nenewtoniene, reprezentarea 
generalizată a comportării reologice a fluidelor 

1 1 prelegere 

FLUIDE ÎN ECHILIBRU: forţe care acţionează în fluide, 
presiunea statică, ecuaţia fundamentală a staticii fluidelor, 
fluide în echilibru absolut, fluide în echilibru relativ, forţa 
de presiune hidrostatică  

2  

NOŢIUNI DE HIDRODINAMICĂ: clasificarea mişcării 
fluidelor, stratul limită hidrodinamic, ecuaţii de conservare 
în curgerea fluidelor, curgerea în sisteme omogene, frecarea 
şi căderea de presiune, curgerea prin conducte, curgerea cu 
suprafaţă liberă, curgerea în sisteme eterogene 

3 1 prelegere 

OPERAŢII HIDRODINAMICE: transportul lichidelor, 
transportul şi comprimarea gazelor, amestecarea, 
sedimentarea, filtrarea, centrifugarea, fluidizarea, 
transportul pneumatic 

1 1 prelegere 

TRASFER DE CĂLDURĂ: noţiuni fundamentale, 
mecanisme de transfer, transfer termic conductiv, transfer 
termic convectiv, transfer termic radiant 

3 1 prelegere 

TRANSFER GLOBAL DE CĂLDURĂ: transfer termic la 
potenţial constant, transfer termic la potenţial variabil în 
regim staţionar şi nestaţionar, transfer de căldură direct între 
două fluide, modalităţi de control a coeficientului global de 
transfer de căldură 

3 1 prelegere 

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ: clasificare, utilizări, 
principii de calcul 

3 1 prelegere 

OPERAŢII TERMICE: încălzirea, răcirea, evaporarea, 
condensarea 

3 1 prelegere 

TRANSFERUL DE MASĂ: echilibre de fază, legea lui 
Gibbs, legea lui Raoult, legea lui Henry, legea lui Nernst, 
mecanisme de transfer de masă, legile lui Fick 

3 1 prelegere 

TRANSFER DE MASĂ INTERFAZIC: mecanisme de 
transfer, coeficienţi individuali de transfer de masă, transfer 
global de masă, calculul potenţialului 

3 1 prelegere 

OPERAŢII DIFUZIONALE: calculul utilajelor de 
transfer de masă, absorbţia, distilarea şi rectificarea, 
uscarea, cristalizarea, extracţia L-L, extracţia L-S 

3 1 prelegere 

Lucrare de control pentru verificarea cunoştinţelor 2 Lucrare scrisă cu 
posibilitatea 
consultării 
bibliografiei 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: Prelegere cu prezentări de studii de caz, aplicaţii numerice şi discuţii 
Seminar: Rezolvarea problemelor la tablă 
 
IV. Forma de evaluare: Colocviu 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

- gradul de înţelegere si  însuşire a 
conceptelor, teoriilor si metodelor de baza;  
- capacitatea de analiza,  de sinteza si de  
corelare a cunoştinţelor dobândite; 

- teme de casa 
- lucrare scrisa 1 (S7) 
- lucrare scrisa 2 (S13) 

25% 
25% 
25% 
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10.5. Seminar 

- deprinderile formate 
- capacitate de aplicare in practica a 
cunoştinţelor dobândite; 
- integrarea si lucrul in echipa  

urmărirea modului de 
rezolvare a aplicatiilor si 
verificarea rezultatelor 
obţinute;  

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie; 
• capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate. 

 
V. Bibliografie 

• Gavrilă, L.: Fenomene de transfer, vol. I-II, Ed. Alma Mater, Bacău, 2000; 
• Gavrilă, L.: Fenomene de transfer şi operaţii unitare, note de curs, format electronic, Bacău, 2015; 
• Tudose, R.Z.: Ingineria proceselor fizice din industria chimică, vol. I, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2000. 

 
 
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ 
Titular disciplină: Sava Mihai Adrian 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Lucrări 
practice 

Proiect 

II - - 1x14=14 - 1 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor cu caracter atletic. 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul exerciţiilor specifice jocurilor sportive (Baschet, Fotbal, Handbal, Volei, 
Tenis de masă, Badminton). 
Învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 
aplicative prin intermediul parcursurilor aplicative şi jocurilor dinamice.  
Activități de turism sportiv. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Lucrări practice, cu participarea activă a studenţilor, cadrul didactic explicând, demonstrând şi 
corectând execuţiile studenţilor. 
 
IV. Forma de evaluare: Verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu 

teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului Editura Pim, Iaşi, 2008; 
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, 

Ed. Pim, Iaşi 2008; 
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 
2008; 

7. Mârza Dănilă Dănuţ N., Teoria educaţiei fizice şi sportului. Curs pentru studenţii  
               specializărilor Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică, Editura PIM, Iaşi, 2006; 

       8.   Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 
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Anul de studii: III 
 
Disciplina: REŢELE ELECTRICE 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. Gheorghe Hazi 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

5 3 x 14 = 42  1x14 1x14 6 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Clasificarea reţelelor. Regimuri de funcţionare a reţelelor electrice. Elemente constructive ale 
reţelelor electrice. Construcţia liniilor electrice aeriene. Construcţia liniilor electrice în cablu. 
Parametrii reţelelor electrice. Parametrii liniilor electrice aeriene. Parametrii liniilor electrice în 
cablu. Scheme echivalente ale transformatoarelor electrice. Parametrii bobinelor de reactanţă. 
Parametrii baterii de condensatoare.  Scheme ale reţelelor electrice de distribuţie. Calculul reţelelor 
electrice. Modelarea sarcinilor din noduri. Calculul reţelelor de joasă tensiune Calculul reţelelor de 
medie tensiune. Calculul reţelelor buclate. Metode matriceale de calcul a reţelelor buclate. Metoda 
Seidel-Gauss. Metode de tip Newton-Raphson. Metoda generală pentru determinarea secţiunii 
linilor electrice. Alegerea puterii transformatoarelor din staţii. Alegerea puterii transformatoarelor 
din posturi de transformare. Stabilitatea termică în regim permanent sau intermitent a 
conductoarelor. Calculul regimurilor nesimetrice ale reţelelor electriceTratarea neutrului în reţele de 
MT. Tratarea neutrului în reţele electrice 
  
 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea. Prezentare pe videproiectorii. Exemple. 
Proiect Proiectarea unei reţele electrice 
Laborator Lucrări practice şi măsurători pe standuri 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Hazi Gh., Reţele electrice. Curs pentru uzul studenţilor, Bacău, 2009 
2. Gavrilas Mihai, Filimon Marius Nelu ,Tendinte moderne in distributia energiei electrice, 

Ed. Agir. 2001. 
3. Poeată, A., Arie A, şa. – Transportul şi distribuţia energiei electrice, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1981 
 
Disciplina: MAȘINI HIDRAULICE 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Iulian Florescu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x14=28 2x7=14 - - 3 
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II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 
 - Introducere. Randamentele maşinilor hidro-pneumatice. Legătura cu alte discipline. 
Clasificarea maşinilor hidraulice şi pneumatice . (3 ore)                                                                                            
 - Turbine hidraulice. (3 ore) 
 - Turbopompe. Clasificare. Instalaţii de pompare . Cinematica mişcării în rotorul unei 
turbopompe. Schimbul de energie în rotor. Ecuaţia turbopompelor. Influenţa unghiului de ieşire al 
palei. Curbe caracteristice ale turbopompelor. Cavitatia turbomaşinilor şi determinarea înălţimii de 
aspiraţie. Determinarea înălţimii de aspiraţie a unei pompe centrifuge. Similitudinea turbopompelor. 
Reglarea turbopompelor    (8 ore) 

- Ventilatoare. Clasificarea ventilatoarelor. Ecuaţia energiei. Ventilatoare centrifuge. (3 ore) 
- Maşini volumice. Generalităţi. Pompe cu piston. Maşini cu pistonaşe axiale. Maşini cu pistonaşe 
radiale. Maşini cu palete culisante. Maşini cu roţi dinţate. Maşini hidrostatice liniare. Transmisii 
hidrodinamice. Turboambreiajele. Transformatoare hidrostatice. Transformatoare hidraulice de 
pompare. (10 ore) 
Seminar 

- Aplicații privind proiectarea unei pompe centriguge; alegerea unei soluţii funcţional – 
constructive şi justificarea alegerii;  
- Aplicații privind calculul puterii hidraulice utile, calculul puterii de antrenare şi alegerea 

motorului electric 
- Aplicații privind modul de calcul al turbinelor cu reacțiune 
- Aplicații privind modul de calcul al pompelor de acționare cu piston 
- Calculul turbotransmisiilor 
-  Calculul curbelor caracteristice  

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prezentarea, predarea, examinarea, formarea deprinderilor practice, crearea deprinderilor de a lucra 
în echipă, expunere, metode computerizate de calcul şi analiza a datelor etc. 
 
IV. Forma de evaluare:  
Criterii generale de evaluare sunt: 
 completitudinea şi corectitudinea cunoştinţelor; 
 coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de argumentare; 
 capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi intelectuale complexe; 
 capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate; 
 capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, creativitatea; 
 evitarea fenomenele de apreciere şi notare subiectivă; 
 gradul de asimilare a limbajului de specialitate şi capacitatea de comunicare; 
Criterii vizând aspectele atitudinale şi motivaţionale cum sunt: conştiinciozitatea, interesul pentru 
studiul individual, participarea activă la seminarii, frecvenţa la cursuri etc. 
Examen scris și oral: Examenul scris se desfășoară cu toată grupa. Se dau două subiecte și se poate 
promova cu nota minimă șase. Examinarea continuă cu examenul oral. Se efectuează pe baza 
biletului de examen extras, în mod individual, de către fiecare student, din totalul biletelor 
întocmite. Biletele de examen sunt semnate de cadrul didactic Examinator şi de şeful de 
departament. Studenţii au dreptul la 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor. Studentul este lasat 
sa-si expună liber subiectul, iar profesorul dupa ce studentul si-a incheiat prezentarea, adreseaza 
intrebari cu scopul de a verifica capacitatea candidatului de a releva esentialul, de a exemplifica. 
 
V. Bibliografie 
Bibliografie  

4. Florescu, Iulian - Mecanica fluidelor şi Maşini Hidropneumatice, Ed. Alma Mater, 2000 
5. Florescu, Iulian. – Hidraulica, Ed. Tehnica Info Chişinău, 2006. 
6. Florescu, Iulian, Florescu Daniela. – Mecanica fluidelor – Ed. Tehnica Info Chişinău, 2009  

      4.   Florea, J., Panaitescu, V. Mecanica fluidelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1979. 
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      5.   Ionescu, D., Isbăşoiu, E. Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, Editura Didactică şi   
               Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
     6.    Marinov, Anca, Maria Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice, (partea întâi),  
           Universitatea “Politehnica ”, Bucureşti 1993. 
     7.  Marinov, Anca, Maria Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice, (partea a doua), 

       Universitatea “Politehnica ”, Bucureşti 1994. 
 
Disciplina: Echipamente și instalații termice 
Titular disciplină: Prof.dr.ing. Hazi Aneta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 3 x 14 = 42 - 1 x 14 = 14 - 5 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Mărimi fizice şi unităţi de măsură; Elemente de bază de transfer de căldură şi masă; Instalaţii 
termice industriale bazate pe transferul de căldură: Schimbătoare de căldură recuperatoare, 
Schimbătoare de căldură în regim nestaţionar, Regeneratoare de căldură, Vaporizatoare, 
Expandoare, Instalaţii de distilare şi rectificare; Instalaţii termice industriale bazate pe transferul de 
căldură şi masă: Degazoare, Instalaţii de reducere-răcire, Turnuri de răcire, Instalaţii de uscare; 
Instalaţii industriale bazate pe transferul de impuls: Ejectoare; Instalaţii termice industriale cu ciclu 
invers: Instalaţii frigorifice, Pompe de căldură; Instalaţii de condiţionare 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator Aplicaţii pe standuri experimentale, utilizarea programelor pe calculator 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examen 
Prezenţă activă la curs şi laborator 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 
1. Hazi A., Echipamente şi instalaţii termice, Ed.Tehnica Info Chişinău, 2009; 2. Carabogdan – 
Instalaţii termice industriale; 3. I.Carabogdan – Manualul inginerului termotehnician, vol.I, II, III 
 
Disciplina: Partea electrică a centralelor și stațiilor 
Titular disciplină: Prof.dr.ing. Hazi Aneta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2 x 14 = 28 1x14=14 1 x 14 = 14 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de staţiile şi posturile de transformare; Scheme electrice de 
conexiuni ale circuitelor primare din staţiile şi posturile de transformare; Conductoare şi izolatoare; 
Baterii de condensatoare şi bobine de reactanţă; Soluţii constructive pentru staţii (instalaţii) electrice 
de distribuţie de medie tensiune cu mediu izolant aer; Soluţii constructive pentru posturi de 
transformare şi puncte de alimentare; Soluţii constructive pentru staţii (instalaţii) electrice de 
distribuţie de înaltă şi foarte înaltă tensiune; Circuite secundare din staţii electrice; Alimentarea 
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serviciilor proprii şi instalaţiile auxiliare din staţii electrice; Transformatoarele din staţiile şi 
posturile de transformare. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Seminar și 
Laborator 

Aplicaţii la seminar, pe standuri experimentale, utilizarea programelor pe 
calculator 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examen 
Prezenţă activă la curs, seminar şi laborator 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 
1. Hazi A., Hazi Gh., Stații electrice moderne, Editura Pim, Iași, 2013; 2. Hazi A., Hazi Gh., Staţii 
electrice şi posturi de transformare, Editura tehnică „Info” Chişinău, 2003; 3. Hazi A., Hazi Gh., 
Partea electrica a centralelor si statiilor, Editura tehnică „Info” Chişinău, 2003; 4.Buhuş, P., 
Heinrich, I., Preda, L., Selischi, A. Partea electrică a centralelor electrice, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1983; 5.Curelaru, A. Probleme de staţii şi reţele electrice, Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova, 1979; 6. Hazi A.,Partea electrică a centralelor și stațiilor. Lucrări practice, 
Editura Pim, Iași, 2011;  
 
Disciplina: Energetica clădirilor 
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Grigore Roxana Margareta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

5 2 x 14 = 28 1 x 14 = 14 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

  
Microclimatul interior al unei clădiri. Clădirea, văzută din punct de vedere al asigurării 

microclimatului interior. Dimensionarea elementelor de construcţie perimetrală din punct de vedere 
termotehnic. Structura consumului de căldură al unei clădiri. Elementele bilanţului energetic al unei 
clădiri. Determinarea şi verificarea coeficientului global de izolare termică. Ridicarea eficienţei 
energetice a clădirilor. Conceptul de casă pasivă din punct de vedere energetic. 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă 
Seminar Metoda exerciţiului, realizarea unui studiu de caz împreună cu grupa de 

studenți 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1.Grigore R., Energetica clădirilor, Editura Alma Mater, ISBN: 978-606-527-022-0,2009 
2. Athanasovici V. Utilizarea căldurii în industrie, Vol.1, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995. 
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3.Burducea C., Leca A. Conducte şi reţele termice, Editura Tehnică, Bucuresti, 1987. 
4.Dumitrescu S., Energetica clădirilor, curs, internet 

 
Disciplina: SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ 
 
Titular disciplină: Prof. dr. ing. Luminița Bibire 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

3 2x14=28 1x14=14 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei: 
 
Curs 
 
1. Generalitati privind sănătatea şi securitatea  muncii; 
2. Cadrul legislativ al sănătăţii şi securităţii muncii în România;  
3. Norme generale de sănătatea şi securitatea muncii;  
4. Norme specifice de sănătatea şi securitatea muncii;  
5. Sănătatea şi securitatea muncii în contextual integrării Romaniei în Uniunea Europeană;  
6. Sistemul de inspecţii SEVESO; 
7. Managementul siguranţei şi securităţii muncii; 
8. Auditul siguranţei şi securităţii muncii; 
9. Echipament individual de protecţie şi echipament individual de lucru – certificarea calităţii 
prototipurilor şi avizarea introducerii în fabricatie;  
10. Echipamente tehnice – certificare din punct de vedere al securităţii muncii 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, dialogul, comunicarea, 
problematizarea, învățarea prin cooperare, exemplificarea, explicația, prezentarea de aplicaţii 
practice concrete 
 
IV. Forma de evaluare: Colocviu, Răspunsuri la colocviu, prezenţă activă la curs și seminar, 
implicarea în discuții 
 
V. Bibliografie 
 
1.  Bibire Luminița, Ghenadi Adrian, Risc industrial-Evaluare, politici și strategii, Editura Alma 

Mater, 2011, ISBN 978-973-1833-92-7 
2.  Ghenadi Adrian, Bibire Luminița, Managementul sănătății și securității în muncă, Editura Alma 

Mater, 2011, ISBN 978-973-1833-93-6 
3.  Pece, St., Dăscălescu, A. s.a., Securitate și sănătate în muncă - Dictionar explicativ, Editura 

GENICOD, București, 2001 
4.  *** Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 646/26.07.2006 
 
Disciplina: Achizitia si prelucrareadatelor 
Titular disciplină: Șef lucrări dr. ing. Puiu Petru Gabriel 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 
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 2x14=28 1x14=14 1x14=14 - 6 
II. Conţinutul disciplinei:  
Introducere. Principii de realizarea asistemelor de achizitie de date.  Elemente component ale 
sistemelor de achizitie de date. Implementarea unui VI. Dezvoltarea aplicatiilor modulare. 
Imbunatatirea unui VI existent.              
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator/Seminar  Metoda exerciţiului, conversaţia euristică. 

IV. Forma de evaluare:  
Lucrare de verificare 
Prezenţă activă la curs /labotrator/ semianrşi sustinerea temei de casa la seminar 
V. Bibliografie 
 
1. Ababei Şt. Măsurări electrice şi achiziţii de date Ed. Tehnica Info –Chişinău, 2003 
2. Ababei Şt.. - Achiziţia şi prelucrarea datelor- Ed.Alma Mater Bacau 2012 
3. Cottet F. - Principiile programării în LabVIEW – MATRIX ROM 1996 
4. Maier Virgil - LABVIEW în calitatea energiei electrice – Editura Albastra Cluj Napoca 2000 
5. Petru Gabriel Puiu, Iulian Nedelcu, Roxana Buzduga -  Instrumentatie virtuala si achizitii de date, Note de curs si 

indrumar de laborator 
 
Disciplina: Echipamente electrice 
Titular disciplină: Şef lucrări dr.ing. Popa Sorin Eugen 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2 x 14 = 28 - 1 x 14 = 14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

1. Elemente de teorie a echipamentelor electrice; Procese de comutaţie care solicită 
echipamentele; Procese termice în echipamentele electrice; Solicitările electrodinamice ale 
echipamentelor electrice; Contacte electrice; Electromagneţi; Echipamente de protecţie – 
descărcătoare; Bobine de reactanţă şi de stingere; Siguranţe fuzibile; Echipamente de 
comutaţie de joasă tensiune; Întrerupătoare de medie şi înaltă tensiune. 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator Aplicaţii pe standuri experimentale 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examen 
Prezenţă activă la curs şi laborator 
 
V. Bibliografie 
1. Gheorghiu Ioan, Popa Sorin Eugen, Puiu-Berizinţu Mihai, Echipamente electrice pentru centrale, 
staţii şi posturi de transformare, Ed Tehnica-INFO Chişinău, 2003. 2. Hortopan G., Aparate 
electrice vol 1., Editura Tehnică, Bucureşti, 1993, 3. Hortopan G., Aparate electrice vol 2, Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1997 
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Disciplina: BAZE DE DATE 
Titular disciplină: Conf. univ. dr. Nechita Elena 

 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 
Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
5 2x14=28  2x14=28 - 5 

 

II. Conţinutul 
disciplinei: Curs 

1. Baze de date relaţionale. Recapitularea conceptelor de bază  
- De la modelul ierarhic la modelul relaţional de BD 
- Relaţii, domenii, predicate 
- Modelul relaţional de BD. Independenţa datelor 
- Dependenţe funcţionale. Semantica atributelor. Valori nule. 
- Chei primare. Chei externe. Integritatea cheilor 
2. Normalizarea bazelor de date relaţionale 
- Dependenţe funcţionale 
- Reguli de inferenţă 
- Forme normale bazate pe cheia primară: FN1, FN2, FN3 
- Forma normală Boyce-Codd 
- Dependenţe multivaloare. FN4 
3. Limbajul SQL Oracle 
- Baze de date SQL. Concepţia SGBD Oracle 
- Definire şi creare tabele. Fişiere index 
- Actualizarea tabelelor 
- Selecţia informaţiilor din tabelele BD. Selecţii imbricate 
- Conceptul de vedere 
- Executarea operaţiilor JOIN. Outer Join, Self Join 
- Integritatea informaţiilor şi accesul concurent la BD. Constrângeri. Tranzacţii 
- Controlul acesului la BD. Useri, role-uri, drepturi de acces sistem şi pe obiecte 
- Comenzi SQL+. Variabile, rapoarte, setări 
- Funcţii SQL 
4. Limbajul PL/SQL Oracle 
- PL/SQL ca o extensie procedurală SQL Oracle 
- Structura bloc PL/SQL 
- Tipuri de date în PL/SQL 
- Variabile şi constante. Variabile de legătură 
- Funcţii PL/SQL 
- Restricţii de utilizare comenzi SQL 
- Structura script SQL 
- Comenzi procedurale: Structuri IF…THEN …ELSIF, FOR… LOOP, WHILE… LOOP, 
 LOOP… EXIT WHEN  
- Tratarea Excepţiilor  
- Definire şi utilizare tabele indexate  

- Definire tipuri RECORD 
- Definire şi utilizare CURSOR 
- Definire şi utilizare TRIGGER 
- Definire şi utilizare Proceduri şi Funcţii 

5.  Direcţii noi în domeniul bazelor de date 
- Calculatoare  specializate  pentru  baze  de  date.  Interfeţe.  Interfeţe  pentru  acces  la  

date. 
Interfeţe pentru prezentări de date 
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- Generatoare de aplicaţii. Facilităţi de administrare. Dicţionare. Baze de cunoştinţe 
 
 

IV. Forma de evaluare: E 
Oral. Demonstrarea  achiziţionării unor capacităţi şi abilităţi de aplicare adecvată  a 
conceptelor, de realizare a unor profile şi analize comparative, de transfer aplicativ al 
cunoştinţelor. 

 
V. Bibliografie 

1. Octavian Bâscă – Baze de date, Ed. All, Bucureşti, 1997 
2. Velicanu Manole – Oracle. Platforma pentru baze de date, Ed. Petrion, 2006 
3. V.Felea - Baze de date relaţionale. Dependenţe. Ed. Univ. Iaşi, 1996 
4. Dollinger R. - B aze de date şi gestiunea tranzacţiilor, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 

1998 (reeditată). 
5. Nagy  M.  -  Baze  de  date.  Exemple  şi  aplicaţii  în  gestiunea  economică,  Ed.  

Mirton, Timişoara, 2002. 
6. Todoroi, D., Nechita, E., Crişan, G.C. – Baze de date pentru economişti, Ed. 

Performantica, 
7. Iaşi, 2005 
8. Nechita E. – Baze de date. Suport de curs, Ed. Alma Mater, 2012 Kovacs S. - 

Implementarea bazelor de date, Ed.Albastră, Cluj-Napoca, 2003. 
 
Disciplina: Transportul agenților energetici 
Titular disciplină: Șef lucrări dr.ing. Grigore Roxana Margareta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

6 2 x 14 = 28 - 1 x 14 = 14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Locul şi rolul subsistemului industrial al transportului şi distribuţiei purtătorilor de energie. 
Alegerea naturii şi parametrilor agenţilor termici de transport. Sisteme de transport ale agenţilor 
termici. Sisteme de distribuţie a agenţilor termici. Calculul hidraulic al conductelor reţelelor de 
transport şi distribuţie a agenţilor termici. Calculul termic al conductelor şi reţelelor de conducte. 
Calculul mecanic al conductelor.  
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă 
Laborator Aplicaţii pe standuri experimentale, aplicații pe calculator- calcule cu 

programe specifice, diagrame.  
 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. SajinT.M., Grigore R.,Transportul şi distribuţia agenţilor termici , Bacău, 2004 
2. Athanasovici V. Utilizarea căldurii în industrie, Vol.1. – Bucureşti: Editura tehnică, 1995.  
3. Burducea C., Leca A. Conducte şi reţele termice. – Bucuresti : Editura tehnică, 1987.  
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4. Mereuţă C., Athanasovici V. Îndreptarul inginerului energetician din întreprinderile 
industriale. – Bucuresti, 

5.  Leca A., Motoiu C. Centrale electrice. Probleme. – Bucureşti, Editura tehnică,1991 
 
Disciplina: Utilizarea energiei termice 
Titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. SAJIN Tudor 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x14=28 2x14=28 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei: 
 
1. CONSUMUL DE ENERGIE ÎN COMPLEXUL INDUSTRIAL AL ROMĂNIEI. Caracteristica 
generală. Producerea energiei electrice şi căldurii. Industria gazelor naturale. Industria cărbunelui. 
Industria de extracţie şi prelucrare a petrolului. Complexul construcţiilor metalice, maşinilor şi 
echipamentelor. Siderurgia. Industria metalelor neferoase.  Industria chimică şi petrochimică. 
Producerea îngrăşămintelor minerale. Industria materialelor de construcţii. Industria uşoară. 
Industria alimentară. Probleme interramurale de economisire a energiei în industrie. Bilanţul de 
combustibil şi energie al întreprinderii industriale. Rolul cercetărilor ştiinţifice fundamentale în 
soluţionarea problemelor de economisire a energiei. STRUCTURA CONSUMULUI DE 
CĂLDURĂ ÎN SISTEMULUI ENERGETIC INDUSTRIAL. Necesarul de căldură tehnologic. 
Necesarul de căldură pentru încălzirea încăperilor. Necesarul de căldură pentru ventilarea 
încăperilor. Necesarul de căldură pentru alimentarea cu apă caldă. Consumul de căldură al 
sistemului energetic industrial (mărime, variaţie, curba clasată anuală, metode de reducere). 
ALIMENTAREA CONSUMATORILOR INDUSTRIALI CU ABUR ŞI APĂ FIERBINTE. Soluţii 
de alimentare a consumatorilor industriali cu abur. Sisteme de alimentare cu abur. Scheme de 
colectare şi returnare a condensatului aburului tehnologic. Sisteme de alimentare cu apă fierbinte. 
Optimizarea livrării căldurii sub formă de abur, apă fierbinte şi apă caldă. Optimizarea livrării 
căldurii din turbinele de termoficare ale CET industriale. Instalaţii specifice livrării optimizate a 
aburului consumat în scopuri tehnologice. ALIMENTAREA CONSUMATORILOR 
INDUSTRIALI CU GAZE COMBUSTIBILE. Destinaţia, componenţa şi schemele sistemelor de 
alimentare cu gaze. Instalaţii şi elemente specifice sistemelor de alimentare cu gaze. SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APĂ INDUSTRIALĂ. Destinaţia, componenţa şi schemele sistemelor de 
alimentare cu apă. Utilizarea apei în scopuri industriale. Instalaţiile de răcire din sistemele de 
alimentare cu apă în circuit închis. Instalaţii de curăţire a apelor rurale în sistemele de alimentare cu 
apă în circuit închis. ALIMENTAREA CONSUMATORILOR INDUSTRIALI CU AER 
COMPRIMAT. ALIMENTAREA CONSUMATORILOR INDUSTRIALI CU COMPONENŢI 
REZULTAŢI DIN SEPARAREA AERULUI. Destinaţia, componenţa şi schema sistemului de 
alimentare a platformei industriale cu componenţi rezultaţi din separarea aerului. Necesarul de 
componenţi separaţi din aer al întreprinderilor industriale. Echipamente specifice instalaţiilor de 
alimentare cu componenţi separaţi din aer. UTILIZAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ. Rolul 
pompelor de căldură în gospodăria raţională a energiei. Domenii de utilizare a pompelor de căldură. 
UTILIZAREA RESURSELOR ENERGETICE SECUNDARE. Definirea, provenienţa şi 
importanţa folosirii resurselor energetice secundare. Tipuri de resurse energetice secundare 
industriale. Utilizarea căldurii sensibile a condensatului şi a căldurii latente a aburului uzat. 
Recuperarea căldurii din apa de răcire. Utilizarea apei de răcire la CTE pentru creşterea peştilor  
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Seminar Metoda exerciţiului, conversaţia euristică.  
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IV. Forma de evaluare:  
 
Verificarea competenţelor obţinute prin realizarea unei lucrări scrise şi răspunsuri la întrebări 
suplimentare la colocviu. 
Verificarea capacităţii de aplicare practică a cunoştinţelor teoretice prin validarea calculelor din 
lucrările de seminar. 
Prezenţă activă la curs şi seminarii. 
 
V. Bibliografie 
1. Athanasovici V. Utilizarea căldurii în industrie, Vol.1, Ed. tehnică, Bucureşti, 1995. 
2. Manualul inginerului termotehnician, Vol.1-3, Ed. tehnică, Bucureşti, 1986. 
3. Sajin T. Alimentarea cu energie şi căldură a consumatorilor industriali, Ed. Alma Mater, Bacău, 

2003. 
4. Buzdugă Ş. R., Sajin T., Nedelcu D. Iu. Calcule, simulări şi tehnici experimentale de studiu ale 

sistemelor de utilizare a căldurii: (ghid practic şi îndrumar pentru seminarii şi de laborator la 
disciplina Utilizarea Energiei Termice), Ed. Alma Mater, Bacău, 2012. 

 
Disciplina: Producerea energiei electrice și termice 
Titular disciplină: Prof.dr.ing. Hazi Aneta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2 x 14 = 28 - - 2 x 14 = 28 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Centrale electrice cu abur. Analiza ciclurilor termice; Instalaţii de cazane de abur şi anexele lor; 
Instalaţia turbinei şi anexelor ei. Încadrarea în schema termică; Pompele din circuitul termic. 
Alimentarea cu apă a cazanului; Termoficare; Instalaţii de răcire în centralele electrice; Tratarea 
apei în centralele electrice; Centrale electrice cu turbine cu gaze; Centrale electrice cu turbine cu 
gaze; Centrale nuclearoelectrice; Centrale hidroelectrice; Centrale electrice cu surse termice 
neconvenţionale. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Proiect Prelegerea, explicația, utilizarea programelor pe calculator 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examen 
Prezenţă activă la curs şi proiect 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 
1. Hazi A., Producerea energiei electrice si termice, Ed.Pim, Iasi, 2014; 2. Hazi A., Tehnologii 
moderne de producere a energiei electrice şi termice, Ed.Tehnica Info, Chişinău, 2005; 3.Ionel I., 
Ungureanu C., Centrale termoelectrice. Cicluri termodinamice avansate. 
 
Disciplina: UTILIZAREA ENERGIEI APELOR  
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Iulian Florescu 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
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Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2x14=28 2x7=14 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Curs 

 - Introducere.  
Definiţii, caracteristici, resursele de apă ale globului, principalele resurse naturale ale 

României, resursele de apă ale României, circuitul apei în natură, economia 
apelor, costul apei. 

             - Elemente de hidrologie inginerească 
       Generalităţi, factorii naturali ai scurgerii apelor, reţeaua hidrografică, văile cursurilor de apă, 
bazinul hidrografic, precipitaţiile atmosferice, alţii factori climatic, evaporarea , evapotranspiraţia şi 
infiltraţia, debitele cursurilor de apă, noţiuni de hidrometrie. 

- Potențialul hidroenergetic 
Energia hidraulică, potențialul hidroenergetic, evaluarea potențialului hidroenergetic. 
-Utilizarea energiei hidraulice 
Utilzarea potențelului unui sector de râu, principalele tipuri de amenajări hidrotehnice. 
-Uvraje ale schemelor amenajărilor hidroenergetice 
-Consecințele hidraulice ale barării albiei 

            - Problemele hidraulice ale disipării energiei. Actualitatea problemelor disipării 
energiei.  

- Folosințe de apă.  
Seminar 

- Aplicații privind factorii naturali ai scurgerii apelor, reţeaua hidrografică, văile cursurilor 
de apă, bazinul hidrografic, precipitaţiile atmosferice, alţii factori climatic, evaporarea , 
evapotranspiraţia şi infiltraţia, debitele cursurilor de apă 
- Aplicații privind calculul puterii hidraulice utile, calculul puterii de antrenare şi alegerea 

motorului electric 
- Aplicații privind modul de calcul al turbinelor cu reacțiune 
- Aplicații privind energia hidraulică, potențialul hidroenergetic, evaluarea potențialului 

hidroenergetic 
- Probabilitatea de satisfacere a folosințelor de apă. 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Prezentarea, predarea, examinarea, formarea deprinderilor practice, crearea deprinderilor de a lucra 
în echipă, expunere, metode computerizate de calcul şi analiza a datelor etc. 
 
IV. Forma de evaluare:  
Criterii generale de evaluare sunt: 
 completitudinea şi corectitudinea cunoştinţelor; 
 coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de argumentare; 
 capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi intelectuale complexe; 
 capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate; 
 capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, creativitatea; 
 evitarea fenomenele de apreciere şi notare subiectivă; 
 gradul de asimilare a limbajului de specialitate şi capacitatea de comunicare; 
Criterii vizând aspectele atitudinale şi motivaţionale cum sunt: conştiinciozitatea, interesul pentru 
studiul individual, participarea activă la seminarii, frecvenţa la cursuri etc. 
Examen oral: Se efectuează pe baza biletului de examen extras, în mod individual, de către fiecare 
student, din totalul biletelor întocmite. Biletele de examen sunt semnate de cadrul didactic 
examinator şi de şeful de departament. Studenţii au dreptul la 15 minute pentru pregătirea 
răspunsurilor. Studentul este lasat sa-si expună liber subiectul, iar profesorul dupa ce studentul si-a 
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incheiat prezentarea, adreseaza intrebari cu scopul de a verifica capacitatea candidatului de a releva 
esentialul, de a exemplifica. 
 
V. Bibliografie 

7. Florescu, Iulian - Mecanica fluidelor şi Maşini Hidropneumatice, Ed. Alma Mater, 2000 
8. Florescu, Iulian. – Hidraulica, Ed. Tehnica Info Chişinău, 2006. 

      3.   Florea, J., Panaitescu, V. Mecanica fluidelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1979. 
      4.   Ionescu, D., Isbăşoiu, E. Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, Editura Didactică şi   
               Pedagogică, Bucureşti, 1980. 

  5. Dumitru Dumitrescu, Ernest Răzvan, Disiparea energiei și disipatori de energie, Editura  
        Tehnică București, 1972. 
 
Disciplina: Conversia energiei 
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Grigore Roxana Margareta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2 x 14 = 28 - 1 x 14 = 14 - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Resurse energetice secundare..Utilizarea surselor regenerabile. Energia solară. Energia eoliană. 
Energia geotermală. Energia biomasei         
     
 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă 
Laborator Aplicaţii pe standuri experimentale, aplicații pe calculator- calcule cu 

programe specifice, diagrame. 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Grigore Roxana – Resurse energetice secundare , suport de curs, 2009 
2. Bostan I., Dulgheru V., Sobor I., Bostan V., Socherean A., Sisteme de conversie a 

energiilor regenerabile, Editura TEHNICA-INFO, Chişinău, 2007 
3. Coordonatori: Leca A., Muşatescu V., Managementul energiei. Principii,Concepte, 

Politici, Instrumente. Editura AGIR, 2008 
4.  Legea nr. 220/2008 – pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energie din 

surse regenerabile de energie 
 
Disciplina: Teoria reglarii automate  
Titular disciplină: Șef lucrări dr. ing. Puiu Petru Gabriel 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
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Curs Seminar Laborator Proiect credite 
 2x14=28  1x14=14  3 

II. Conţinutul disciplinei:  
 
Noţiuni introductive . Descrierea  externă a sistemelor dinamice netede. Stabilitatea externă a sistemelor dinamice . 
Regulatoare automate. Elemente de execuţie. 
   
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator/Seminar  Metoda exerciţiului, conversaţia euristică. 

IV. Forma de evaluare:  
Lucrare de verificare 
Prezenţă activă la curs / semianr şi sustinerea temei de casa la seminar 
V. Bibliografie 
 
6. Ababei Şt. Măsurări electrice şi achiziţii de date Ed. Tehnica Info –Chişinău, 2003 
7. Manolescu P. - Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice - EDP1979 
8. Nicolau Ed. - Manualul inginerului electronist ; Măsurări electronice - ET 1979 
9. Millea A. - Măsurări electrice; Principii şi metode - ET - 1980 
10. Pop E. - Principii şi metode de măsurare numerică - Editura Facla 1980 
 
Anul de studii: IV 
 
Disciplina: Audit energetic 
Titular disciplină: Șef lucrări dr.ing. Grigore Roxana Margareta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

8 2x12=24 2x12=24 -  3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Dezvoltarea durabilă şi managementul energiei. Auditul energetic. Datele necesare pentru 
întocmirea unui audit energetic. Bilanțul energetic. Elemente economice în managementul energiei. 
Conservarea energiei. Eficienţa energetică. Intensitatea energetică.Conceptul de eco-eficiență. 
Auditul energetic al clădirilor. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Predarea notelor de curs cu ajutorul videoproiectorului, raspunsuri la 

intrebari, verificarea cunoştinţelor obţinute, studiu individual 
Seminar Realizarea de exemple concrete de calcul împreună cu studenții 
Proiect  Realizarea unui proiect individual pe baze unor date inițiale, calculele se 

efectuează cu ajutorul unor programe specializate 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1.Grigore R., Audit energetic, note de curs, Bacău, 2010 
2.Leca A., Principii de management energetic, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997 
3.EnergoBit,Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Principii moderne de management 

energetic, 2005 
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4.Leca A., Muşatescu V., conducători, Managementul Energiei, Academia de Ştiinţe 
Tehnice din România, Editura AGIR, 2008 

5. I. Gh. Carabogdan si al., Bilanturi energetice, Editura Tehnica Bucuresti 1986 
6 *** Strategia energetică a României pe perioada 2007-2020 

 
Disciplina: Tehnici de inteligenta artificiala 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Rotar Dan 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28  1 x 14 = 14  3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Bazele inteligenţei artificiale. Sisteme expert. Realizarea unui program în mediul de 
programare CLIPS. Reţele neurale. Mulţimi nuanţate. Algoritmi genetici. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea 
Seminar Munca independentă . În cadrul seminariilor vor fi utilizate: conversaţia 

euristică, problematizarea, învăţarea prin descoperire. 
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Rotar Dan, Inteligenţă artificială, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 
2. Aur Dorian, Aur Liviu, Modelări neuronale în inteligenţa artificială, Editura Grigore 

Tabacaru, Băcau, 1997 
3. Malita Mihaela, Malita Mircea, Bazele inteligenţei artificiale. Logici propoziţionale. Editura 

Tehnica, Bucuresti, 1987 
4. Dumitrescu D. Costin Hariton, Reţele neuronale. Teorie şi aplicatii. Editura TEORA, 

Bucuresti, 1996 
 
Disciplina: Fiabilitate 
Titular disciplină: Șef lucrari dr. ing. Grigore Roxana Margareta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28 2 x 14 = 28 - - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Introducere . Elemente de teoria probabilităţilor. Estimarea parametrilor functiilor de reparație. 
Modele structurale utilizate în fiabilitate. Metode de calcul utilizate în fiabilitate. Redundanta, 
toleranta la defectari. Mentenanta sistemelor .         
  
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prezentarea orală şi cu ajutorul videoproiectorului, a cunoştinţelor, 

demonstraţiilor şi exemplelor îmbinată cu prezentare scrisă la tablă. 
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Laborator Realizarea de exemple concrete de calcul împreună cu studenții  
 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Ioan P.VIZITEU, Fiabilitatea instalatiilor de protectie si automatizare utilizate in 
sistermele  electroenergetice, 

2. Vasile Catuneanu, Angelica Bacivarof, Structuri electronice de inalta fiabilitate, Editura 
militara Bucuresti 1989  

3. C.Eftimie, D.Soare, Fiabilitatea sistemelor de distributie electroenergetice industriale. 
Editura tehnica 1979 

4. Corina Recsher, Anca Samboan, Culegere de probleme de teoria probabilitatilor si 
statistica matematica, Ed.didactica si pedagogica Bucuresti 1972 

 
Disciplina: Creativitate Tehnică 
Titular disciplină: asist.univ.dr.ing. CIUBOTARIU Vlad Andrei 

 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 
Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
1 2 x 14 = 28 1 x 14 = 14 - - 4 

 
II. Conţinutul disciplinei: 
• Argumente esenţiale; 
• Conceptul de creativitate; 
• Procesul creator şi etapele acestuia; 
• Factorii creativităţii; 
• Cunoaşterea în creativitate; 
• Motivaţia în creativitate; 
• Blocaje ale creativităţii; 
• Creativitatea tehnică; 
• Creativitatea de grup; 
• Tehnici de stimulare a creativităţii; 
• Direcţii favorabile în dezvoltarea creativităţii. 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere (curs) / lucru aplicativ (seminar) 

 
IV. Forma de evaluare: Colocviu 

 
Modalitatea de evaluare: 

Curs Evaluare finală 50% 

Seminar Teme de casă / referat 30% 
Participare activă 20% 

 
V. Bibliografie 
• Paicu G. – Creativitatea. Fundamente, secrete si strategii, Ed. PIM, Iasi, 2011 
• Brabie Gh., Chirita B. – Creativitatea tehnică. Elemente de teorie şi aplicaţii, Ed. 
Alma Mater, Bacău, 2007 
• Belous V. – Manualul inventatorului, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1990 
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Disciplina: TEHNICI DE OPTIMIZARE ÎN ENERGETICĂ 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. Gheorghe Hazi 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28 2 x 14 = 28  - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Forma generală a problemelor de optimizare. Etapele rezolvării unei probleme de optimizare.  
Programarea liniară. Algoritmul Simplex. Dualitatea în programarea liniară. Problema 
transporturilor. Metode de căutare directă (MCD). Metoda secţiunii de aur. Metoda 
Rosenbrock.  Metode de gradient. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange. Metoda gradientului 
redus. Metoda gradientului proiectat (ROSEN). Metoda multiplicatorilor Kuhn şi Tucker.  Metoda 
funcţiilor de penalizare. Programarea dinamică.  Programarea pătratică succesivă Aplicaţii in 
energetică. Determinarea configuraţiei optime a unei reţele. Stabilirea încărcării optime a unor 
cazane care debiteaza pe o bară comună. . Optimizarea regimurilor reţelelor electrice 
  
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea. Prezentare pe videproiector. Exemple. 
Seminar Rezolvarea de probleme de optimizare manual şi pe calculator. 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Hazi, Gh., - Tehnici de optimizare în energetică, Editura Tehnică „Info” Chişinău, 2004. 
2. Eremia, M., Crişciu, H., Ungureanu, B., Bulac, C., Analiza asistată de calculator a 

regimurilor sistemelor electroenergetice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1985.        
3. Stanciu, P., Criveanu, D., David, Gh., Fuchs, W., Matematici aplicate în economie, Editura 

Facla, 1981. 
 
 
Disciplina: Utilizarea energiei electrice 
Titular disciplină: Prof.dr.ing. Hazi Aneta 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2 x 14 = 28 2 x 14 = 28 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Utilizarea energiei electrice în procese electrotermice: Procese electrotermice în siderurgie; Procese 
electrotermice în metalurgie şi în industria constructoare de maşini; Utilizarea energiei electrice în 
procese electrochimice; Utilizarea energiei electrice la iluminatul artificial: Probleme de bază în 
tehnica iluminatului, Alegerea instalaţiilor de iluminat, Iluminatul interior, Iluminatul exterior.  
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III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Seminar Prelegerea, explicația, utilizarea programelor pe calculator 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examen 
Prezenţă activă la curs și seminar  
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 
1. Hazi A.,Utilizarea energiei electrice, Ed.Pim, Iaşi, 2009; 2. Miclescu, Th., Iacobescu, Gh., ş.a. , 
Utilizarea energiei electrice, Ed.didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980; 3.Saimac, A., Roşu, E., 
Gostia, C., Utilizarea energiei electrice în metalurgie, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980. 
 
Disciplina: Microprocesoare 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Rotar Dan 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

7 2 x 14 = 28  1 x 14 = 14  4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  

Programarea în limbaj de asamblare. Programarea microprocesorului intel 8086. Programarea 
microprocesorului tms 320F240. Programarea microcontrolerelor de tip pic12, pic16 şi pic 18 
 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Seminar Metoda exerciţiului, conversaţia euristică. 

 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Rotar Dan, Microprocesoare, Editura Alma Mater, Bacău, 2007 
2. Musca Ghe., Programare in Limbaj de Asamblare Editura TEORA 1997 
3. Lupu Eugen, Miclea Tiberiu, Arsinte Radu - Procesoare de semnal - Generaţia TMS320C2X 

- prezentare si aplicatii – Ediura Promedia, Cluj-Napoca, 1995; 
4. Lupu C., s.a. - Microprocesoare. Aplicatii. Editura Militara, Bucuresti 1982; 

 
Disciplina: INGINERIA PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN INDUSTRIE 
Titular disciplină: Conf. dr. ing. Mirela Panainte-Lehăduș 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

V 2x14=28 1x14=14  - 4 
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II. Conţinutul disciplinei: Conţinut  
1. Mediul înconjurător    
  2. Poluarea mediului înconjurător;   
  3. Factorul de mediu – aerul;  
  4. Factorul de mediu – apa; -  
   5. Factorul de mediu – solul;  
  6. Controlul, circuitul şi prelucrarea deşeurilor;  
   7. Procedee moderne de combatere a diferitelor tipuri de poluare  
   8. Eticheta ecologica    
   8. Agenda 21  
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, dezbatere, studiile de caz 
 
IV. Forma de evaluare: colocviu, participare activă la curs, seminar, predarea temelor de casă, 
prezenţa la colocviu şi susţinerea proiectului final 
 
V. Bibliografie 

1. Berca M., 1998 – Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor, Ed. Grand, 
Bucureşti; 

2. Berca M., 1998 – Teoria gestiunii mediului şi a resurselor naturale, Ed. Grand, Bucureşti; 
3. Dobre Tr., 2000 – Eco-managementul resurselor materiale reciclabile, Ed. Moldova, 

Bucureşti; 
4. Grădinaru Il., 2000 – Protecţia mediului, Ed. Economică, Bucureşti; 
5. Nedeff V. 1998 – Procedee şi tehnici de protecţie a mediului în agricultură şi industria 

alimentară, Ed. Tehnică Chişinău; 
6. Negulescu M şi colab., 1995 – Politica mediului înconjurător, Ed. Tehnică, Bucureşti; 
7. Teuşdea Valer, 2000 – Protecţia mediului, Ed. Fundaţiei „România de mâine”, Bucureşti.   
8. Grădinaru Il., 2000 – Protecţia mediului, Ed. Economică, Bucureşti; 

Nedeff V. 1998 – Procedee şi tehnici de protecţie a mediului în agricultură şi industria 
alimentară, Ed. Tehnică Chişinău 

 
Disciplina: PROTECTIA INSTALATIILOR ENERGETICE 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. Gheorghe Hazi 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

8 2 x 12 = 24 2 x 12 = 24 1x12=12 - 4 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
Probleme generale privind IPPR.Cerinţe de performanţă impuse instalaţiilor de protecţie prin relee.                         
Defecte şi regimuri anormale în instalaţiile electroenergetice. Principii de realizare a IPPR. 
Transformatoare  de curent şi tensiune în instalaţiile de protecţie. Protecţia instalaţiilor de joasă 
tensiune . Protecţia generatoarelor sincrone. Protecţia transformatoarelor şi autotransformatoarelor 
de putere. Protecţia transformatoarelor de mică putere. Protecţia transformatoarelor de mare putere 
Protecţia liniilor electrice. Protecţia liniilor de medie tensiune. Protecţia liniilor de înaltă tensiune 
Protecţia barelor colectoare.  Protecţia motoarelor electrice.    
                                                                                       . 
   
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri 
Curs Prelegerea. Prezentare pe videproiectorii. Exemple. 
Seminar Calcule reglaje protecţ 
Laborator Lucrări practice şi măsurători pe standuri 
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IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Răspunsuri la examene 
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect) 
Prezenţă activă la curs şi seminar 
Lucrare de verificare 
 
V. Bibliografie 

1. Hazi Gh. – Protecţia instalaţiilor energetice, curs 2012 
1. Alexandru Miron, Ioan Viziteu, Popa Cezar, Protecții prin relee și automatizări în sistemele 
electroenergetice, Ed.Universității Suceava, 2004;  
2. Cristea Pal şa ,Protecţia sistemelor electroenergetice, UT Iaşi 1996;  
3. Cornelia Ivaşcu, Automatizări şi protecţii prin relee în sistemele electrice, Vol. 1+2 Timişoara 
1991 

 
Disciplina: Automatizarea proceselor industriale 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Culea George 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

8 2x12=24 1x12=12  2x12=24 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 

Introducere. Modalităţi  de  automatizare a proceselor industriale. Analiza proceselor ciclice în 
vederea automatizării. Soluţii de automatizare. Criterii de alegere a unei soluţii de automatizare. 
Structuri specifice ale automatizării complexe.  Automate finite. Elemente şi dispozitive cu 
caracteristică de tip releu. Metode de reprezentare a automatelor finite. Stabilitatea structurala a 
automatelor  finite. Transformări echivalente de automate. Sinteza automatelor secvenţiale 
sincrone şi asincrone. Modalităţi  de  automatizare a proceselor industriale. Calculatoare de 
proces. Arhitectura internă a unui calculator de proces. Automate programabile. Prezentarea 
echipamentului TWIDO. Variante de controlere programabile Twido. Module de extensie pentru 
intrări/ieşiri digitale, analogice. Module de ieșire. Protocoale de comunicaţie. Caracteristici 
Controlerul modular TWDLMDA20DRT. Modul de cablare a controlerului TWDLMDA20-
DRT. Modulul de intrări/ieşiri analogice TWDAMM3HT. Modul de cablare al modulului 
TWDAMM3HT. Funcţii speciale ale controlerelor Twido. Programatoare ciclice. Editor de 
simboluri. Limbajul lista de instrucţiuni. Instrucţiuni pe acumulator. Instrucţiuni pe acţiuni. 
Instrucţiuni pe  blocuri funcţionale. Utilizarea parantezelor. Instrucţiuni cu stiva. Programarea cu 
ajutorul reprezentării Grafcet. Instrucţiuni Grafcet. Blocuri funcționale de temporizare. 

                   
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: prelegere, dezbatere; Seminar: activitate individuală, activitate în grup, testare aplicații, 
interpretare rezultate. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Examen. Criterii de evaluare: răspunsuri la examene, evaluare activităţi aplicative, (seminar). 
prezenţă activă la curs şi seminar, lucrare de verificare. 
V. Bibliografie 

1. Culea George, Automatizarea modernă a sistemelor de producţie, Editura Sirius, 2002 
2. Culea George, Controlere programabile – Teorie şi Aplicaţii, Editura Tehnica-Info Chişinău, 

2005 
3. Culea G. Popescu C. Ababei Şt., Modelarea şi simularea sistemelor cu evenimente discrete, 

Editura Sirius, 2002 
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Disciplina: MANAGEMENTUL ACTIVELOR DIN SISTEMUL ENERGETIC 
Titular disciplină: Șef lucrări dr. ing. Puiu Petru Gabriel 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

 2x14=28 2x14=28  1x14=14 3 
II. Conţinutul disciplinei:  
 
Stadiul actual in domeniul managementului activelor. Aspecte teoretice privind studierea si 
implementarea unui sistem de management al activelor. Realizarea unui sistem of-line de management 
al activelor unei  staţii de transformare. Realizarea unui sistem on-line de management al activelor 
unei  stații de transformare. 
   
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs Prelegerea, explicaţia, problematizarea. 
Laborator/Seminar  Metoda exerciţiului, conversaţia euristică. 

IV. Forma de evaluare:  
Lucrare de verificare 
Prezenţă activă la curs / semianr şi sustinerea temei de casa la seminar 
V. Bibliografie 
1. system, Proceedings of ELECTRIMACS, Saint-Nazaire, France, 1996. 
2. Adam M., Baraboi A., Pancu C., Possibilite de surveillance, diagnose et comande pour les apareils de comutation, 
The 5th International Word Energy System, Oradea, Romania, 88-91,2004. 
3. Adam M.,. Baraboi A, Ciobanu R., Monitorizarea şi diagnosticarea întrerupătoarelor de putere, Ed. Gh. Asachi, 
Iaşi 2001. 
4. Adam M., Pancu C.. Baraboi A., Structuri hardware-software în construcţia echipamentelor electrice inteligente, 
Casa de editura Venus, Iaşi, 2006. 
 
 
Disciplina: MANAGEMENT  
Titular disciplină: S.l. ing. dr.ec. Drob Cătălin 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

8 2x12=24 1x12=12 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:   
1. Prezentarea generală a managementului proiectelor: Scurt istoric al managementului de proiect. 
Definirea, caracteristicile şi tipologia proiectelor. Definirea, scopul şi sarcinile principale ale 
managementul de proiect. Importanţa managementului de proiect. Părţile implicate în proiect. 
Ciclul de viaţă al unui proiect. Procesele de bază specifice proiectelor. Domeniile (zonele) de 
cunoaştere ale managementului de proiect. 
2. Aspecte specifice managementului proiectelor: Conţinutul şi obiectivele proiectului. Structuri 
organizatorice utilizate în cadrul managementului de proiect. Structura descompunerii lucrărilor 
(WBS). Planificarea proiectelor. Tehnici de planificare. Derularea proiectelor. Finalizarea 
(închiderea) proiectelor. Evaluarea proiectelor. 
 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, explicaţia, conversaţia, dezbaterea, 
problematizarea, exerciţiul. 
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IV. Forma de evaluare: Colocviu. Test grilă. 
 
V. Bibliografie 
1. Bârgăoanu, A., - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003; 
2. Ciobanu, M.R., - “Managementul proiectelor”, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 2002; 
3. Drob, C. –  “Management de proiect.”, Editura Alma Mater, Bacău, 2010; 
4. Drob, C., Macarie, F., –  “Management de proiect. Note de curs şi seminar”, Editura Alma Mater, 
Bacău, 2007; 
5. Opran, C., - coord. - “Managementul proiectelor”, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002; 
6. Oprea, D., - “Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 
2001. 
 
 
Disciplina: Antreprenoriat 
Titular disciplină: Prof.dr.ing. Valentin ZICHIL 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

VIII 2x12=24 - - 1x14=14 3 
II. Conţinutul disciplinei:  

1. Antreprenoriatul                                                                                                    3 ore 
- Definiţii, terminologie 
- Caracteristici 
- Abordări microeconomice şi macroeconomice  

2. Antreprenoriatul rural, antreprenoriatul agricol                                                    3 ore                    
- Noţiuni de bază, termeni specifici 
- Caracteristicile din mediul rural 
- Abordarea comprehensivă 

3. Politici în domeniul antreprenoriatului                                                                  2 ore 
4. Formarea unei culturi a antreprenoriatului                                                            2 ore 
5. Tipologia afacerilor                                                                                                2 ore 
6. Incubarea, conducerea şi lichidarea afacerilor                                                       2 ore 
7. Cumpărarea, vânzarea, franciza în afaceri                                                             4 ore 
8. Planul de afaceri                                                                                                     4 ore 
9. Etica în activitatea de antreprenoriat                                                                      1 ore 

Responsabilitatea antreprenorului                                                                                1 ore 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: 
Descrierea, explicaţia, prelegerea magistrală, prelegerea dialog, prelegerea cu demonstraţii, 
prelegeri cu oponenţi, prelegeri introductive, prelegeri de sinteză 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Tip de activitate (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) E 

 Criterii de 
evaluare 

Metode de 
evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Standard minim de 
performanţă 

Curs Participarea 
activă la curs 

Evaluare 
orală, caiet de 
prezenţă 

10% Prezentarea la 
minimum 60% din 
activităţile de curs 

Seminar/ 
laborator/ proiect 

prezenţă 
activă la 
proiect 

Portofoliu 
(proiect) 

30% 80% participare 
activă la lucrările de 
seminar, predarea 
portofoliului 

 
V. Bibliografie 

1. Toma S. G. (2007), Bazele economiei întreprinderii, Bucureşti: Ed. ASE 
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2. Osborne A. E., Luecke R. (2005), Entrepreneur's Toolkit. Tools and Techniques to Launch 
and Grow Your New Business, Boston: Harvard Business School Press,   

3. Văduva S. (2004), Antreprenoriatul, Bucureşti: Ed. Economică 
4. Bridge S., O' Neil K., Cromie S. (2003), Understanding Enterprise, Entrepreneurship and 

Small Business, New York: Palgrave, Macmilan 
5. Hisrich R. D., Peters M. P. (2002), Entrepreneurship, Boston: McGraw-Hill 
6. Sasu C. (2001), Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, Iaşi: Polirom 

 
 
Disciplina: Aplicații integrate pentru întreprinderi 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. ing. Culea George 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul Forme de activitate/ număr de ore Număr de 
credite Curs Seminar Laborator Proiect 

8 2x12=24 1x12=12 - - 3 
 
II. Conţinutul disciplinei:  
 
Enterprise resource planning (ERP). Avantajele sistemelor ERP. Dezavantaje. Caracteristicile 
soluţiilor ERP. Prezentare SAP. Organizarea SAP. Tehnologii puse la dispoziţie de SAP. SAP 
Netweaver. Limbajul de programare ABAP. Etapele creării unui program de ABAP în SAP. 
Declararea variabilelor – instrucţiunea data, Declararea constantelor, Expresii logice. Instrucţiuni de 
control, Instrucţiuni de ciclare, Instrucţiuni de afişare –write. Instrucţiuni aritmetice şi de atribuire, 
Instrucţiuni şi operaţii aritmetice. Funcţii de prelucrare primară variabilelor în virgula mobilă. 
Funcţii matematice în virgulă mobilă. Instrucţiuni de lucru cu şiruri de caractere,  Instrucţiuni de 
lucru cu tabele interne. Folosirea simbolurilor de câmp (field symbols). Project 2010. Introducere în 
crearea de proiecte. Diagrame care ajută la conducerea proiectului. Intercondiţionări. Utilitatea 
aplicaţiilor de conducere a proiectelor. Facilităţi oferite de Project 2010 pentru gestionarea de 
proiecte.  Avantajele oferite de mediul Project server. Realizarea unui proiect. Secvenţele ce se 
parcurg în realizarea unui proiect. Calendarele din Project. Introducerea de sarcini. Adăugarea de 
subsarcini. Salvarea fişierelor de proiect. Salvarea fişierelor ca şabloane. Protejarea fişierelor. 
Lucrul cu o schiţă de proiect. Manipularea diagramei Gantt pentru a vizualiza temporizarea. Tipuri 
de dependenţe . Stabilirea dependenţelor. Vizualizarea dependenţelor. Ştergerea dependenţelor. 
Crearea resurselor şi specificarea costurilor. Impactul utilizării informaţiei despre resurse asupra 
planificării. Lucrul efectiv cu resurse. Calendare şi resurse. Atribuirea unui cost fix al resursei unei 
sarcini, Prelucrări finale ale proiectului.  
                   
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: prelegere, dezbatere; Seminar: activitate individuală, activitate în grup, testare aplicații, 
interpretare rezultate. 
IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare 
Colocviu. Criterii de evaluare: răspunsuri la colocviu, evaluare activităţi aplicative, (seminar). 
prezenţă activă la curs şi seminar, lucrare de verificare. 
V. Bibliografie 

1. Culea George, Găbureanu Cătălin Aplicații integrate pentru întreprinderi, Editura PIM, Iaşi 
2008, ISBN 978-606-520-059-3 

2. Culea George, Automatizarea modernă a sistemelor de producţie, Editura Sirius, 2002 
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