
 



 

Subiectele 

pentru examenul de admitere la masterat, 

 specialitatea 582.7 – Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie 

1. Clasificarea sistemelor de alimentare centralizată cu căldură, scheme de principiu, avantaje şi 

dezavantaje. 

2. Tipuri de amplasare a conductelor reţelelor termice, clasificarea, particularităţi constructive, 

avantaje şi dezavantaje. 

3. Clasificarea sistemelor de incalzire, scheme si principii de functionare, avantaje si 

dezavantaje. 

4. Determinarea puterii termice a instalatiilor de incalzire. 

5. Calculul de dimensionare a conductelor instalaţiei de încălzire. 

6. Bazele igienico-sanitare şi tehnologice ale ventilării. Cerintele catre instalatiile de ventilare. 

Degajări nocive, proprietăţile,   influenţa asupra  organismului uman. Concentraţia maximă 

admisibilă a substanţelor nocive. 

7. Parametrii climatici interiori şi exteriori de calcul.  Confort termic. Factorii care influenţează 

confortul termic. Zone şi diagrame de confort. 

8. Principii generale de funcţionare a sistemelor de ventilare. Schema de principiu a unei 

instalaţii de ventilare mecanică simplă. Clasificarea sistemelor de ventilare. 

9. Relaţii generale de calcul a debitului de aer pentru diluarea nocivităţilor, pentru ventilare 

generală. Debitul de aer pentru ventilare generală, cazul ventilării «sus - sus». Stabilirea 

debitului de aer pe bază de indici. Variaţia în timp a concentraţiei de nocivităţi în aerul 

incintei. 

10. Rolul instalatiilor de climatizare. Schema de principiu a unei instalaţii de climatizare numai 

aer. Clasificarea instalaţiilor de climatizare. Debitul minim de aer proaspăt pentru instalaţiile 

de ventilare şi instalaţii de climatizare cuplate cu ventilare. 

11. Tratarea complexă a aerului în perioada de vară. Schema cu aer proaspăt si schema cu aer 

amestecat. 

12. Tratarea complexă a aerului în perioada de iarnă. Schema cu aer proaspăt si schema cu aer 

amestecat. Cazul cu preîncălzirea aerului amestecat. Cazul cu preîncălzirea suplimentară a 

aerului proaspăt. 

13. Clasificarea, componenţa şi proprietăţile gazelor combustibile. Captarea şi tratarea gazelor 

combustibile naturale. Cerinţele standardelor de stat privind calitatea gazelor naturale. 

14. Sisteme de distribuţie a gazelor combustibile. Structura, clasificarea, avantaje şi dezavantaje. 

Clasificarea conductelor de gaze. Ţevi, armaturi şi accesorii în reţele de gaze. 

15. Condiţii impuse la proiectarea şi realizarea reţelelor exterioare de gaze. Traversarea 

obstacolelor cu conductele de gaze. Proiectarea şi realizarea reţelelor de gaze în condiţii 

speciale. 

16. Reglarea presiunii gazelor. Destinaţia, clasificarea şi organele principale ale regulatoarelor 

de presiune. Staţii de reglare-măsurare SRM. Destinaţia şi cerinţele normelor de proiectare în 

vigoare privind amplasarea lor.  Metodologia alegerii regulatoarelor. 

17. Metodologia de dimensionare a reţelelor de gaze cu regim de presiune joasă. Metodologia 

de dimensionare a instalaţiilor exterioare de utilizare a gazelor. 
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