Competenţe EM:

Competenţe profesionale:
1. Aplicarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale de matematică, fizică ,chimie specifice
domeniului inginerie electrice
2. Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiei
3. Aplicarea adecvată a cunoştinţelor privind conversia energetică, fenomenele electromagnetice
şi mecanice specifice convertoarelor statice, electromecanice, echipamentelor electrice şi
acţionărilor electromecanice
4. Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice şi a sistemelor de
achiziţie de date în sistemele electromecanice
5. Automatizarea proceselor electromecanice
6. Realizarea activităţilor de exploatare, întreţinere, service, integrare de sistem

Competenţe transversale:
1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a
acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor
aferente
2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare
profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri
on-line etc.) atât in limba romana cat si intr-o limba de circulaţie internationala

Competenţe ISEE:

Competenţe profesionale:
1. Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente
sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice.
2. Explicitarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din
cadrul sistemelor de utilizare a energiei.
3. Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor
şi instalaţiilor energetice.
4. Utilizarea critic- constructivă a elementele de bază aferente managementului sistemelor
energetice, corelat cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie.
5. Utilizarea creativă şi inovativă a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea
reţelelor electrice.
6. Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a cunoştinţelor de bază în
comanda, controlul şi exploatarea sistemelor electroenergetice.

Competenţe transversale:
1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a condiţiilor de finalizare a
acestora, a etapelor de lucru, a timpilor de lucru, a termenelor de realizare aferente şi a
riscurilor aferente.
2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi de muncă eficientă în cadrul echipei.
3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi de formare
profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri
on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe EA:

Competenţe profesionale:
1. Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele,
instrumentaţia şi tehnologia electronică
2. Aplicarea metodelor de bază pentru achiziţia şi prelucrarea semnalelor
3. Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază privitoare la arhitectura sistemelor
de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje şi tehnici de programare
4. Proiectarea şi utilizarea unor aplicaţii hardware şi software de complexitate redusă specifice
electronicii aplicate
5. Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază din: electronică de putere, sisteme
automate, gestionarea energiei electrice, compatibilitate electromagnetică
6. Rezolvarea problemelor tehnologice din domeniile electronicii aplicate.

Competenţe transversale:
1. Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru care
există soluţii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale
2. Definirea activităţilor pe etape şi repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea completă a
îndatoririlor, în funcţie de nivelurile ierarhice, asigurând schimbul eficient de informaţii şi
comunicarea interumană
3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă
folosind surse de documentare tipărite, software specializat şi resurse electronice în limba
română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională.

Competenţe CAL:

Competenţe profesionale:
Operarea cu fundamente ştiinţifice, ingineresti şi ale informaticii
Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor
Imbunatatirea performantelor sistemelor hardware, software si de comunicatii
Proiectarea, gestionarea ciclului de viata, integrarea şi integritatea sistemelor hardware,
software şi de comunicaţii
6. Proiectarea sistemelor inteligente.
1.
2.
3.
4.
5.

Competenţe transversale:
1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei
2. Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea
diferitelor roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi
într-o limbă de circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate
3. Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale,
economice şi de cultură organizaţională.

Competenţe IMDEN:

Competenţe profesionale:
1. Utilizarea creativă şi inovativă a elementelor metodice de calcul şi analiză, pentru rezolvarea
unor sarcini specifice ingineriei şi managementului, pe baza cunoştinţelor din ştiinţele
fundamentale şi inginereşti.
2. Operarea cu concepte şi tehnici avansate din ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiei.
3. Proiectarea si optimizarea atât a componentelor cât şi a sistemului electroenergetic ca tot
unitar, în scopul îmbunatăţirii calității energiei electrice, a eficienţei şi sustenabilității
energetice.
4. Fundamentarea deciziilor la nivel managerial, cu privire la problemele tehnico-economice din
domeniul ingineriei energetice.
5. Organizarea tehnică şi managerială a activităţilor de transport, distribuţie, furnizare şi utilizare
a energiei electrice.
6. Aplicarea creativa a cunoştinţelor privind monitorizarea, diagnoza, depanarea şi mentenanţa
instalaţiilor electrice ale sistemului electroenergetic.

Competenţe transversale:
1. Identificarea cerinţelor, resurselor, proceselor, termenelor şi riscurilor aferente unei sarcini
profesionale complexe şi elaborarea planului de execuţie.
2. Distribuirea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă, asigurarea coordonării şi controlului
activităţii echipei pentru atingerea obiectivelor prevăzute.
3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare
profesională continuă pentru îndeplinirea planului personal de dezvoltare a carierei.

Competenţe IMDEL:

Competenţe profesionale:
1. Utilizarea creativă şi inovativă a elementelor metodice de calcul şi analiză, pentru rezolvarea
unor sarcini specifice ingineriei şi managementului, pe baza cunoştinţelor din ştiinţele
fundamentale şi inginereşti.
2. Operarea cu concepte şi tehnici avansate din ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiei.
3. Proiectarea si optimizarea subsistemelor complexe si sistemelor electrice de acţionare sau de
automatizare industrial.
4. Fundamentarea deciziilor la nivel managerial, cu privire la problemele tehnico-economice din
domeniul ingineriei electrice.
5. Organizarea tehnică şi managerială a producţiei de bunuri şi servicii, în întreprinderile
economice asociate domeniului ingineriei electrice.
6. Aplicarea creativa a cunoştinţelor privind monitorizarea, diagnoza, depanarea şi mentenanţa
sistemelor electrice.

Competenţe transversale:
1. Identificarea cerinţelor, resurselor, proceselor, termenelor şi riscurilor aferente unei sarcini
profesionale complexe şi elaborarea planului de execuţie.
2. Distribuirea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă, asigurarea coordonării şi controlului
activităţii echipei pentru atingerea obiectivelor prevăzute.
3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare
profesională continuă pentru îndeplinirea planului personal de dezvoltare a carierei.

