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1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Electrotehnică 

Domeniul de studii Inginerie energetică 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Managementul energiei / Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei INSTRUMENTE ALE POLITICII ENERGETICE 
Titularul activităţilor de curs Ş.l. dr. ing. Pavel ATĂNĂSOAE 

Titularul activităţilor de seminar Ş.l. dr. ing. Pavel ATĂNĂSOAE 

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare C 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 30 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 75 

Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • PC, videoproiector, suport electronic curs. 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • PC, videoproiector, aplicații informatice specifice disciplinei, materiale pentru 

aplicaţii. 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C4. Utilizarea critic constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor 

energetice, corelat cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie 

Competenţe 

transversale 
•  

 

 

 



Fişa disciplinei 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei • Disciplina urmăreşte formarea de capacităţi necesare tranzacţiilor pe piaţa de 

energie electrică 

Obiective specifice • Însuşirea şi valorificarea termenilor specifici pieţei de energie 

• Înţelegerea modului de organizare şi funcţionare a pieţei de energie electrică  

• Explicarea principiilor, regulilor, aranjamentelor comerciale, mecanismelor, 

metodologiilor de tarifare pe piaţa de energie electrică 

• Însuşirea mecanismelor concurenţiale pe piaţa de energie electrică 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Evoluţia sistemului energetic din România 1 expunerea, 

prelegerea, 

descrierea, 

problematizarea, 

explicaţia, 

demonstrația 

 

2. Organizarea sistemului energetic românesc 1  

3. Particularităţi şi indicatori care caracterizează funcţionarea 

centralelor electrice 

3.1. Noţiuni de putere utilizate în exploatarea centralelor 

electrice 

3.2. Curbe de sarcină electrice 

2  

4. Legislaţia primară şi secundară din România în domeniul 

energiei electrice 

2  

5. Funcţionarea pieţei de energie electrică 

5.1. Moduri de organizare ale pieţei de energie electrică 

5.2. Tipuri de contracte pe piaţa de energie electrică din 

România 

2  

6. Piaţa contractelor bilaterale 

6.1. Contractele reglementate 

6.2. Piaţa centralizată a contractelor bilaterale 

2  

7. Piaţa pentru ziua următoare 

7.1. Caracteristici generale 

7.2. Construirea, depunerea şi validarea ofertelor pe PZU 

7.3. Determinarea preţului de închidere pe PZU 

7.4. Cuplarea piețelor de energie electrică 

3  

8. Piaţa de echilibrare 

8.1. Conţinutul şi formatul cadru al ofertelor pe piaţa de 

echilibrare 

8.2. Inregistrare, retragerea şi revocarea unui participant la 

piaţa de echilibrare 

8.3. Calculul cantităţilor de energie de echilibrare în vederea 

decontării serviciului de reglaj secundar 

8.4. Preluarea energiei notificate în dezechilibru de către 

producători 

3  

9. Piaţa certificatelor verzi 

9.1. Sistemul de promovare a energiei electrice produse din 

surse regenerabile de energie 

9.2. Organizarea şi funcţionarea PCV 

9.2. Determinarea preţului de închidere a PCV 

2  

10. Piaţa serviciilor tehnologice de sistem 

10.1. Caracteristici ale serviciilor tehnologice de sistem 

10.2. Criterii de calificare pentru asigurarea reglajului de 

frecvenţă 

10.3. Criterii de calificare pentru asigurarea puterii reactive şi 

a reglajului tensiunii 

2  

11. Piaţa pentru alocarea capacităţilor de interconexiune 

11.1. Alocarea capacităţii de interconexiune a SEN cu 

sistemele electroenergetice vecine 

11.2. Determinarea capacităţilor nete de interconexiune 

2  

12.Indicatori de apreciere a nivelului de concurenţă 

12.1. Indicatori de monitorizare a pieţei de energie electrică şi 

prevenire a abuzului de poziţie dominantă 

12.2. Monitorizarea pieţei de energie electrică 

2  

13. Cerinţe tehnice minime de conectare la reţea a centralelor 

eoliene şi solare 

2   



Fişa disciplinei 

14. Termeni specifici pieţei de energie electrică (recapitulare) 2   

Bibliografie 

1. Atănăsoae P. – Piaţa de energie. Editura MatrixRom, Bucureşti,  2015. 

2. Lin J., Magnago H.F. – Electricity Markets: Theories and Applications. John Wiley & Sons Ltd, 2017. 

3. Biggar D.R., Hesamzadeh M.R. – The Economics of Electricity Markets. John Wiley & Sons Ltd, 2016. 

4. Conecini I., Golovanov N., Dumbravă V., Lungu I. – Piaţa de energie electrică. Editura AGIR, 2004. 

5. Conecini I., Dumbravă V. – Bursa de energie electrică. Editura AGIR, 2007. 

6. www.opcom.ro – Operatorul pieţei de energie electrică din România. 

7. www.ope.ro – Operatorul pieţei de echilibrare. 

8. www.anre.ro – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. 

7. www.transelectrica.ro – Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice. 

Bibliografie minimală 

1. Atănăsoae P. – Piaţa de energie. Editura MatrixRom, Bucureşti,  2015. 

2. Conecini I., Dumbravă V. – Bursa de energie electrică. Editura AGIR, 2007. 

3. Conecini I., Golovanov N., Dumbravă V., Lungu I. – Piaţa de energie electrică. Editura AGIR, 2004. 

 

Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni de putere utilizate în exploatarea centralelor 

electrice 

2 expunerea, 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia 

 

2. Formatul, conţinutul, modul de transmitere şi validare a 

ofertelor pe PZU 

2  

3. Transmiterea şi modificarea declaraţiilor de 

disponibilitate  

2  

4. Conţinutul şi formatul cadru al ofertelor pe piaţa de 

echilibrare 

2  

5. Calculul energiei de echilibrare realizate din ordinul de 

dispecer şi al dezechilibrului de la notificare 

2  

6. Selectarea pentru oprire a unităţilor dispecerizabile 1  

7. Preluarea, validarea şi prelucrarea ofertelor de 

vânzare/cumpărare de certificate verzi 

1  

8. Colocviu de încheiere a activităţii 2  

Bibliografie 

1. Atănăsoae P. – Piaţa de energie – aplicaţii. Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 2017 

2. Conecini I., Dumbravă V. – Bursa de energie electrică. Editura AGIR, 2007. 

3. Conecini I., Golovanov N., Dumbravă V., Lungu I. – Piaţa de energie electrică. Editura AGIR, 2004. 

Bibliografie minimală 

1. Atănăsoae P. – Piaţa de energie – aplicaţii. Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 2017 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul cursului şi al seminarului este în concordanţă cu cerinţele şi reglementările în vigoare ale societăţilor 

comerciale care activează în domeniul pieţei de energie electrică. 

• Compatibilitate cu alte universităţi: 

Universitatea „Politehnica” Bucureşti – „Piaţa de energie” 

Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” Iaşi – „Piaţa de energie şi politici energetice” 

Universitatea „Politehnica” Timişoara – „Piaţa de energie” 

Universitatea Oradea – „Piaţa de energie” 

Federal Institute of Technology Zurich – „Power Market I - Portfolio and Risk Management”, „Power Market II - 

Modeling and Strategic Positioning” 

Norwegian University of Science and Technology – „Power Markets, Resources and Environment” 

Illinois Institute of Technology – „Power Market Operations” 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoaşterea terminologiei specifice pieței de 

energie; 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor de 

bază din domeniul comercializării și furnizării 

energiei la consumatorii finali; 

Capacitatea de a realiza analize reflexive și 

Evaluare continuă 

 

Evaluare prin proba finală 

scrisă şi probe scrise la 

examenele parţiale 

10% 

 

40% 



Fişa disciplinei 

critic constructive, transferuri cognitive 

specifice piețelor de energie; 

Înţelegerea importanţei schemelor de sprijin 

pentru producerea energiei în cogenerare și din 

surse regenerabile; 

Capacitatea de a aplica în situații practice a 

noțiunilor însușite. 

Seminar 

Însuşirea principalelor noţiuni de bază 

referitoare la comercializarea energiei; 

Identificarea şi explicarea serviciilor 

tehnologice de sistem; 

Demonstrarea însuşirii mecanismelor de 

tranzacționare a energiei electrice; 

Capacitatea de analiză a comportamentului 

participanților pe piețele de energie. 

Evaluare continuă (prin probe 

orale şi scrise) 

Evaluare sumativă (probă 

scrisă din tematica studiată în 

timpul semestrului) 

30% 

 

20% 

Standard minim de performanţă 

Curs: 

• Cunoașterea conceptelor de bază specifice disciplinei și explicarea interdependențelor dintre ele; 

• Explicarea mecanismelor de tranzacționare a energiei electrice; 

• Cunoştinţe privind legislaţia actuală în domeniul schemelor de sprijin pentru producerea energiei electrice în 

cogenerare și din surse regenerabile; 

• Descrierea tipurilor de instalații în cazul clădirilor. 

Seminar: 

• Însuşirea termenilor specifici pieţei de energie electrică; 

• Demonstrarea însuşirii mecanismelor de tranzacționare a energiei electrice; 

• Cunoaşterea principalelor diferențe între componentele pieţei de energie electrică: piaţa contractelor bilaterale, 

piaţa pentru ziua următoare, piaţa de echilibrare, piaţa certificatelor verzi, piaţa serviciilor tehnologice de sistem. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

23.09.2020   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 

 

 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020 

 

 

 
 


