
FIŞA DISCIPLINEI 
 
Denumirea disciplinei INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE Cod 

disciplina U02.04.INS.07.5.OB04.DPS 
Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare finală (E, C, V,PR) E 
Regimul disciplinei ( OB – obligatorie, OP – opţională,  
F – facultativă) OB Număr de credite 5 
Total ore din planul de 
învăţământ 4 Total ore studiu individual 2 Total ore pe semestru 6 
Categoria formativă a 
disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească generală, 
PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de specialitate, ELS – 
educaţie pentru promovarea valorilor democraţiei, tehnici de comunicare şi 
limbi străine; 

DPS 

Titularul(a) disciplinei* Prof.dr.ing. COCORA OCTAVIA, Conf.dr.ing. BURCHIU Sorin 
 

 
Facultatea 
 INSTALAŢII  Numărul total de ore pe sem. din 

planul de invăţământ 
Domeniul INSTALAŢII  Total C S L P 
Specializarea 
 INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII  56 28 - - 28 

 
Obiectivele 
disciplinei în termeni 
de competenţe 

1. cunoaşterea funcţionării sistemelor de încălzire, precum şi a interacţiunii 
complexe ale acestora cu clădirea, cu ocupanţii şi cu celelalte sisteme de microclimat 
interior.  
2.concepţia sistemelor de încălzire  
-realizarea proiectelor tehnice şi de execuţie pentru sisteme de încălzire ale clădirilor. 
(sisteme cu apă caldă, sisteme cu aer cald, sisteme cu abur, sisteme cu tuburi 
termice cu gaze, sisteme cu electricitate).  
3.analiza documentaţiilor tehnice, în scopul elaborării procedurilor necesare 
lucrărilor de montaj, reglare şi punere în funcţiune a sistemelor de încălzire. 
4.analiza funcţională termo-hidraulică a sistemelor de încălzire. 
5.conceperea procedurilor de reglare funcţională termo-hidraulică a sistemelor de 
încălzire. 
6.gestionarea energiei în sistemele de încălzire. 
7.cunoaşterea şi prezentarea caracteristicilor tehnico-funcţionale şi analiza tehnico-
economică comparativă a diferitelor sisteme de încălzire. 

Conţinutul disciplinei 
(curs, aplicatii, 
activitati practice 
etc.) 

 
CURS                                                                                                ore 
1. Exigenţe termice pentru utilizarea clădirilor în perioada rece :                      4 
-confortul termic (factorii confortului termic, influenţa sistemelor de încălzire 
asupra confortului termic) 
-moduri de utilizare a clădirilor dpdv al microclimatului interior (programe de 
funcţionare, valori setate) 
- verificarea conformităţii termoenergetice a clădirii 
2. Solicitări exterioare asupra clădirilor în perioada rece :                                 1  
-parametri meteorologici şi de proximitate; valori de calcul. 
3. Sarcini şi consumuri de energie în clădiri în perioada rece:                           2   
-calculul sarcinii termice a sistemelor de încălzire;  
-calculul consumului de energie termică pentru încălzire 
4. Sisteme de încălzire a clădirilor:                                                                           
-clasificare şi prezentarea principială a sistemelor                                                    2 
-comportamentul ansamblului clădire-sistem de încălzire                                         1 
-alegerea sistemului de încălzire                                                                               1 
-aparate (suprafeţe) de încălzire: clasificare, descriere, reglarea furnizării  
căldurii, utilizare, dimensionare.                                                                                4 
5. Sisteme de încălzire cu apă caldă:                                                                       
    5.1 sisteme de încălzire cu aparate cu convecţie liberă:                                       2 
         *sisteme cu circulaţie naturală : alcătuire, funcţionare, reglarea  
          furnizării căldurii. 
         *sisteme cu circulaţie forţată : alcătuire, funcţionare, reglarea  
          furnizării căldurii. 
     5.2 sisteme de încălzire cu aparate cu convecţie forţată:                                     2 



          *sisteme cu ventiloconcvectoare şi sisteme cu aeroterme: alcătuire,       
           funcţionare, reglarea furnizării căldurii. 
     5.3 sisteme de încălzire prin radiaţie:                                                                    3 
          *sisteme de joasă temperatură: alcătuire, funcţionare, reglarea furnizării  
           căldurii. 
          *sisteme de medie temperatură: alcătuire, funcţionare, reglarea furnizării  
           căldurii.                                 
     5.4 repartiţia presiunilor în instalaţiile interioare cu apă caldă.                              2 
     5.5 dimensionarea şi echilibrarea hidraulică a reţelelor interioare de distribuţie 
          a apei calde.                                                                                                      4 
 
PROIECT- PARTEA 1- instalaţii interioare 
1. Proiectarea instalaţiei interioare de încălzire aferente unei  
clădiri:                                                                                                              
1.1-determinarea caracteristicilor termotehnice ale elementelor de  
     construcţie                                                                                                    2 
1.2-verificarea conformităţii termoenergetice a clădirii                                   2 
1.3-determinarea sarcinii termice necesare pentru fiecare încăpere  
       încălzită                                                                                                      3 
1.4-alegerea, dimensionarea şi amplasarea în plan a suprafeţelor  
       încălzitoare                                                                                                 3 
1.5-trasarea reţelei interioare de distribuţie a căldurii                                      2 
1.6-dimensionarea hidraulică a reţelei interioare de distribuţie a apei 
       calde                                                                                                           6 
1.7-alegerea şi amplasarea echipamentelor de contorizare, reglare  
       hidraulică, reglarea furnizării căldurii, control şi de exploatare                3 
1.8-alcătuirea planşelor şi a listelor de materiale necesare                               4 
1.9-întocmirea documentaţiei 
 
PROIECT- PARTEA 2- centrala termică 
2. Proiectarea unei centrale termice pentru un ansamblu de clădiri:        3  
Proiectarea unei centrale termice pentru alimentarea cu  căldură şi apa caldă de 
consum menajer necesare unui ansamblu de clădiri: 
2.1 stabilirea graficului de variaţie a sarcinii termice a centralei (1) 
2.2 alegerea şi întocmirea schemei funcţionale a centralei (2) 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 
Ponderea în notare exprimată în 

procente 
1. răspunsurile la examen – colocviu (examinare finală) 65 
2. susţinerea lucrărilor practice de laborator - 
3. susţinerea finală a proiectelor - 
4. testarea periodică prin lucrări de control - 
5. testarea continuă pe parcursul semestrului - 
6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte …… - 
7. alte activităţi (de precizat)………EXAMEN PARŢIAL………………. 35                            
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/C/V, ( de exemplu: lucrare scrisă ( inclusiv tipul - 
descriptivă, test grilă, rezolvare probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual sau în grup, 
susţinere de lucrări, proiect (proiectele cu notă distinctă se încadrează la PR) etc. 
 
EXAMEN: LUCRARE SCRISĂ: DESCRIPTIVĂ + ANALIZĂ SCHEME + REZOLVARE PROBLEME 
 
 

Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului 
(fiecare rând se completeatză după caz) 

 
1. studiul notiţelor de curs 2 

- 
 8. pregătirea pentru examinarea finală 40 

- 
2. studiul suporturilor de curs - manuale, cărţi   9. participarea la consultaţii 1 



etc. 4 - 
3. studiul bibliografiei minimale recomandate 5  10. documentarea în teren - 

- 
4. activităţile specifice de pregătire pentru 
seminar,  proiect, laborator etc. 

- 
12 

 11. documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

- 
- 

5. întocmirea de teme, referate, eseuri etc. -  12. documentarea prin reţeaua Internet - 
- 

6. pregătirea pentru lucrări de verificare 4 
- 

 13. Alte activităţi 
 

- 
- 

7. pregătirea pentru prezentări orale - 
- 

 14. ……….  

   TOTAL ore studiu individual pe semestru = 68 
 
 
Data completării:     Semnătura titular de disciplină: 
10.03.2009 
 

Prof.dr.ing. COCORA OCTAVIA 
 

     Conf.dr.ing. BURCHIU Sorin 
 
: 
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