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1. Sectorul energetic 

Domeniul energetic acoperă următoarele sectoare: 

- Producerea energiei 

- Transportul şi distribuţia energiei 

- Utilizarea eficientă a energiei 

 

Cele trei sectoare menţionate mai sus sunt interdependente din punct de 

funcţional. Se încadrează în CAEN 351 (Producţia, transportul şi distribuţia 

energiei electrice), respectiv 353 (Furnizarea de abur şi aer condiţionat). 

 Prin competenţele dobândite, un absolvent al ciclului de licenţă din 

domeniul Inginerie Energetică trebuie să aibă posibilitatea de a urma 

orice program de masterat care conduce la ocupaţii din sectoarele 

menţionate mai sus. 

  



 

 

2. Ocupaţii ESCO din domeniul energetic 

In ESCO ocupaţiile din domeniul energetic se regăsesc în două grupe de 

bază conform Tabelului 1. 

 

Tabelul 1 Ocupaţii ESCO în domeniul energetic 

Indicativ 
ocupaţie 

Denumire ocupaţie Cod ESCO 

Grupa de bază Energy engineer – cod 2149.9 

O1 Alternative fuels engineer 2149.9.1 

O2 Energy systems engineer 2149.9.2 

O3 Geothermal engineer 2149.9.3 

O4 Nuclear engineer  2149.9.4 

O5 Offshore renewable energy engineer 2149.9.5 

O6 Onshore wind energy engineer 2149.9.6 

O7 Renewable energy engineer  2149.9.7 

O8 Solar energy engineer 2149.9.8 

O9 Thermal engineer 2149.9.9 

Grupa de bază Electrical engineer – cod 2151.1 

O10 Electric power generation engineer 2151.1.1 

O11 Power distribution engineer 2151.1.5 

O12 Substation engineer 2151.1.6 

 

Având în vedere caracteristicile unui sistem energetic, ocupaţiile din Tabelul 1 

ar trebui să se caracterizeze printrun set comun de competenţe. 

Acest set comun de competenţe este asigurat în cea mai mare parte de 

discipline de domeniu (ciclul de licenţă de 3 ani). Există competenţe comune 

asigurate de discipline de specialitate (ciclul de masterat de 2 ani). 

 

  



 

3. Competenţe  

Din analiza competenţelor prezentate în ESCO, precum şi din consultările cu 

mediu socio-economic, rezultă următoarele competenţe pentru ocupaţiile aferente 

sectorului energetic. 

 

3.1 Competenţe comune pentru toţi inginerii (214 şi 215) 

 utilizează materiale și componente durabile  

 utilizează software de desen tehnic  

 gestionează proiecte de inginerie 

 realizează calcule economice 

 aplică mecanisme financiare 

 

3.2 Competenţe comune pentru inginerii energeticieni (2149.9 şi 2151) 

3.2.1 Competenţe comune oferite de ciclul de licenţă 

 asigură conformitatea cu legislația în materie de securitate  

 asigură conformitatea cu legislația de mediu  

 

 identifică necesarul energetic 

 elaborează concepte de economisire a resurselor energetice 

 desfășoară activități de audit în domeniul energetic 

 furnizează soluții de management eficient al energiei 

 utilizează echipamente pentru testarea performanţelor energetice 

 

 promovează utilizarea energiei din surse regenerabile 

 dimensionează echipamente şi instalaţii electrice utilizate în sistemele 

energetice 

 dimensionează echipamente şi instalaţii termice utilizate în sistemele 

energetice 

 dimensionează echipamente şi instalaţii hidro-pneumatice utilizate în 

sistemele energetice 

 dimensionează şi proiectează reţelele de transport a energiei electrice şi 

termice 

http://data.europa.eu/esco/skill/73576419-31c2-4e45-8e30-ab1afec3db4e
http://data.europa.eu/esco/skill/541561bc-510c-4a99-881c-2d8bf5a85462
http://data.europa.eu/esco/skill/96d901a6-c931-4e8d-b685-a47e1deaaa1b
http://data.europa.eu/esco/skill/0037c821-2898-4919-b96e-7ed1cd89554c
http://data.europa.eu/esco/skill/0ad6d5e8-593f-4191-843c-439b23a468ca
http://data.europa.eu/esco/skill/36500a31-3204-45b2-bf75-5cfe06d9cea2
http://data.europa.eu/esco/skill/74374d09-7a54-4a05-ae78-d5940423de7c
http://data.europa.eu/esco/skill/1a6c7e0d-fc13-41d7-a5c0-8ca00606de89


 identifică soluţii eficiente de stocare a energiei 

 dimensionează sisteme energetice de producere, transport şi distribuţie a 

energiei 

 

3.2.2 Competenţe comune oferite de ciclul de masterat 

 execută activităţi de proiectare 

 execută activităti de cercetare 

 efectuează studii de fezabilitate 

 asigură integrarea sistemelor energetice în piaţa de energie 

 

 

In Anexa 1 sunt prezentate competenţe de specialitate care diferenţiază ocupaţiile 

din sectorul energetic. 

 

 

 

  



 

4. Discipline asociate competenţelor  

 

Pentru acoperirea competenţelor comune se propun disciplinele prezentate mai 

jos. 

 

4.1 De bază 

- Matematică 

- Fizică 

- Chimie 

- Economie 

- Managementul proiectelor 

 

4.2 Fundamentale 

- Bazele electrotehnicii 

- Bazele termotehnicii 

- Transfer de căldură 

- Mecanica fluidelor 

- Mecanica corpului solid 

- Materiale metalice şi nemetalice 

- Rezistenţa materialelor 

- Electronică 

- Finanţarea proiectelor  

- Proiectare asistată de calculator 

 

4.3 De domeniu 

- Echipamente şi Instalaţii Termice 

- Echipamente şi Instalaţii Electrice 

- Echipamente şi Instalaţii Hidro-pneumatice 

- Tehnologii de producere a energiei electrice şi termice 

- Sisteme electroenergetice 

- Surse regenerabile de energiei 

- Reţele electronergetice 



- Reţele de transport a agenţilor termici 

- Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice 

- Utilizarea energiei 

- Audit energetic 

- Automatizări 

- Impactul energiei asupra mediului 

- Drept şi legislaţie 

- Fiabilitate 

 

Tabelul 2 Corespondenţă competenţe - discipline 

Competenţă Disciplină de domeniu Disciplină fundamentală 
(bază) 

utilizează materiale și 
componente durabile 

  Materiale metalice şi 
nemetalice 

 

utilizează software de desen 
tehnic 

  Proiectare asistată de 
calculator 

gestionează proiecte de 
inginerie 

  Managementul proiectelor 
 

realizează calcule economice   Economie 

aplică mecanisme financiare   Finanţarea proiectelor 

asigură conformitatea cu 
legislația în materie de 
securitate  

 Drept şi legislaţie 
 

 

asigură conformitatea cu 
legislația de mediu  

 Impactul energiei asupra 
mediului 

 

identifică necesarul energetic 

 Audit energetic 

 Utilizarea energiei 

 

elaborează concepte de 
economisire a resurselor 
energetice 

desfășoară activități de audit în 
domeniul energetic 

furnizează soluții de 
management eficient al 
energiei 

utilizează echipamente pentru 
testarea performanţelor 
energetice 

 Măsurarea mărimilor 
electrice şi neelectrice 

 

 Bazele electrotehnicii 

 Mecanica fluidelor 

 Electronică 

 Materiale metalice şi 
nemetalice 

promovează utilizarea energiei 
din surse regenerabile 

 Surse regenerabile de 
energiei 

 

dimensionează echipamente şi 
instalaţii electrice utilizate în 
sistemele energetice 

 Echipamente şi Instalaţii 
Electrice 

 Automatizări 

 Bazele electrotehnicii 

 Electronică 
 

dimensionează echipamente şi 
instalaţii termice utilizate în 
sistemele energetice 

 Echipamente şi Instalaţii 
Termice 

 Automatizări 

 Bazele termotehnicii 

 Transfer de căldură 
 

dimensionează echipamente şi 
instalaţii hidro-pneumatice 

 Echipamente şi Instalaţii 
Hidro-pneumatice 

 Automatizări 

 Mecanica fluidelor 
 

http://data.europa.eu/esco/skill/73576419-31c2-4e45-8e30-ab1afec3db4e
http://data.europa.eu/esco/skill/73576419-31c2-4e45-8e30-ab1afec3db4e
http://data.europa.eu/esco/skill/541561bc-510c-4a99-881c-2d8bf5a85462
http://data.europa.eu/esco/skill/541561bc-510c-4a99-881c-2d8bf5a85462
http://data.europa.eu/esco/skill/96d901a6-c931-4e8d-b685-a47e1deaaa1b
http://data.europa.eu/esco/skill/0037c821-2898-4919-b96e-7ed1cd89554c
http://data.europa.eu/esco/skill/0037c821-2898-4919-b96e-7ed1cd89554c
http://data.europa.eu/esco/skill/0037c821-2898-4919-b96e-7ed1cd89554c
http://data.europa.eu/esco/skill/0ad6d5e8-593f-4191-843c-439b23a468ca
http://data.europa.eu/esco/skill/0ad6d5e8-593f-4191-843c-439b23a468ca
http://data.europa.eu/esco/skill/36500a31-3204-45b2-bf75-5cfe06d9cea2
http://data.europa.eu/esco/skill/36500a31-3204-45b2-bf75-5cfe06d9cea2
http://data.europa.eu/esco/skill/74374d09-7a54-4a05-ae78-d5940423de7c
http://data.europa.eu/esco/skill/74374d09-7a54-4a05-ae78-d5940423de7c
http://data.europa.eu/esco/skill/1a6c7e0d-fc13-41d7-a5c0-8ca00606de89
http://data.europa.eu/esco/skill/1a6c7e0d-fc13-41d7-a5c0-8ca00606de89


utilizate în sistemele 
energetice 

dimensionează şi proiectează 
reţelele de transport a energiei 
electrice şi termice 
 

 Reţele electronergetice 

 Reţele de transport a 
agenţilor termici 

 

 Bazele electrotehnicii 

 Transfer de căldură 

 Mecanica fluidelor 

 Materiale metalice şi 
nemetalice 

 Rezistenţa materialelor 

identifică soluţii eficiente de 
stocare a energiei 
 

 Echipamente şi Instalaţii 
Electrice 

 Echipamente şi Instalaţii 
Termice 

 Echipamente şi Instalaţii 
Hidro-pneumatice 

 Bazele electrotehnicii 

 Electronică 

 Bazele termotehnicii 

 Transfer de căldură 

 Mecanica fluidelor 

dimensionează sisteme 
energetice de producere, 
transport şi distribuţie a 
energiei 

 Tehnologii de producere a 
energiei electrice şi termice 

 Sisteme electroenergetice 

 Fiabilitate 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXA 1 

 

Competenţe de specialitate aferente ocupaţiilor din sectorul energetic 

 

O1 : Alternative fuels engineer 

 evaluează tehnologiile de producție a hidrogenului 

 furnizează informații privind hidrogenul 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

O2 : Energy systems engineer 

 stabilește un sistem adecvat de încălzire și răcire 

 asigură managementul energetic al clădirilor 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

O3 : Geothermal engineer 

 proiectează echipamente termice 

 planifică activități de mentenanţă  

 monitorizează funcționarea sistemelor geotermale 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

O4 : Nuclear engineer 

 asigură conformitate cu reglementările în domeniul protecției împotriva 

radiațiilor 

 concepe strategii pentru urgențe nucleare sau radiologice 

 efectuează analiza riscurilor 

 elaborează strategii de protecție împotriva radiațiilor 

 monitorizează funcționarea sistemelor centralelor nucleare 

 respectă măsurile de siguranță în exploatarea unei centrale nucleare 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

 

http://data.europa.eu/esco/skill/5e641832-dafe-46fa-8e0a-b29b223f985a
http://data.europa.eu/esco/skill/4f499e02-2983-40c5-a493-c720e6b03b23
http://data.europa.eu/esco/skill/128f318e-1bc8-4921-821f-b0aad1d98922
http://data.europa.eu/esco/skill/885808f7-f42b-406e-95f2-28efcd45ddda
http://data.europa.eu/esco/skill/f2071535-4da0-4253-a548-920d170b80e0
http://data.europa.eu/esco/skill/649b00ec-a70d-4b3a-ae2e-5662964b0fb8
http://data.europa.eu/esco/skill/9a8043af-5b1c-4f16-9e00-39416b46f512
http://data.europa.eu/esco/skill/dc07021c-7528-4351-809a-1525904466ba
http://data.europa.eu/esco/skill/dc07021c-7528-4351-809a-1525904466ba
http://data.europa.eu/esco/skill/5aa79c4a-8b29-4d57-8723-b9a69ef0727e
http://data.europa.eu/esco/skill/1dd23dba-dd00-45ab-abf4-642902538317
http://data.europa.eu/esco/skill/613ec980-2d4c-4f56-a58b-28a343205d7b
http://data.europa.eu/esco/skill/9a8043af-5b1c-4f16-9e00-39416b46f512
http://data.europa.eu/esco/skill/632a96bc-498c-48ea-a83f-fdc42d811a51


 

O5 : Offshore renewable energy engineer 

 identifică amplasamente pentru parcuri offshore 

 previne poluarea apelor marine 

 monitorizează funcționarea sistemelor energetice offshore 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

O6 : Onshore wind energy engineer 

 identifică amplasamente pentru parcuri eoliene 

 furnizează informații referitoare la turbine eoliene 

 monitorizează funcționarea parcurilor eoliene onshore 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

O8 : Solar energy engineer 

 identifică amplasamente pentru panourile solare 

 furnizează informații referitoare la panourile solare  

 monitorizează funcționarea panourilor solare 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

O9 : Thermal engineer 

 alege soluţia optima de acoperire a cererii de căldură/frig 

 monitorizează funcționarea sistemelor termoenergetice 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

O10 : Electric power generation engineer 

 alege soluţia optima de producere a energiei electrice 

 asigură operarea în condiţii de siguranţă a centralelor electrice 

 asigură producţia de energie electrică şi termică la parametrii planificaţi 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 previne poluarea mediului înconjurător 

 

 

 

http://data.europa.eu/esco/skill/53d89f4e-c819-490d-ad32-fed731f32639
http://data.europa.eu/esco/skill/fac6dbca-0d38-48a0-a255-d2beea8156d6
http://data.europa.eu/esco/skill/9a8043af-5b1c-4f16-9e00-39416b46f512
http://data.europa.eu/esco/skill/45b2a257-1c28-4c84-bc71-a4871e398c54
http://data.europa.eu/esco/skill/7ff9cce1-6518-48db-8f59-2beb81508fb2
http://data.europa.eu/esco/skill/9a8043af-5b1c-4f16-9e00-39416b46f512
http://data.europa.eu/esco/skill/45b2a257-1c28-4c84-bc71-a4871e398c54
http://data.europa.eu/esco/skill/7ff9cce1-6518-48db-8f59-2beb81508fb2
http://data.europa.eu/esco/skill/9a8043af-5b1c-4f16-9e00-39416b46f512
http://data.europa.eu/esco/skill/9a8043af-5b1c-4f16-9e00-39416b46f512
http://data.europa.eu/esco/skill/9a8043af-5b1c-4f16-9e00-39416b46f512
http://data.europa.eu/esco/skill/fac6dbca-0d38-48a0-a255-d2beea8156d6


 

O11 : Power distribution engineer 

 asigură operarea în condiţii de siguranţă a reţelelor electroenergetice 

 asigură distribuţia de energie electrică la parametrii planificaţi 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

O12 : Substation engineer 

 asigură operarea în condiţii de siguranţă a staţiilor electrice 

 planifică activități de testare şi mentenanţă specifice 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.europa.eu/esco/skill/9a8043af-5b1c-4f16-9e00-39416b46f512
http://data.europa.eu/esco/skill/9a8043af-5b1c-4f16-9e00-39416b46f512

