
 
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Mecanisme si organe de masini 

2.2 Aria de conţinut Cunoaşterea principilor elementare de proiectare tehnologică a 
echipamentelor de protecţia mediului 

2.3 Responsabil  de curs Prof.Dr.Ing. Pustan Marius; Marius.Pustan@omt.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de laborator 
/ proiect 

Prof.Dr.Ing. Pustan Marius; Marius.Pustan@omt.utcluj.ro 
S. L. Dr.Ing. Noveanu Simona; Simona.Noveanu@mdm.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 38.00 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care:   3.2 curs 2 3.3 proiect / laborator 2/1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 70 din care:   3.5 curs 28 3.6 proiect / laborator 28/14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 3 

Examinări 3 

Alte activităţi 0 

3.7 Total ore studiu individual 60  

3.8 Total ore pe semestru 130 

3.9 Numărul de credite curs/proiect 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Promovarea disciplinelor de Geometrie descriptiva si desen tehnic I si II, Materiale I si 
II, Rezistenta materialelor, Tolerante si control dimensional 

4.2 de competenţe Să cunoască elementele componente ale maşinilor (organe de maşini generale) din 
punctul de vedere al construcţiei, calculului şi proiectării, 
Să cunoască principiile fundamentale de proiectare în construcţia de maşini, Să 



 
 

 

 

înţeleagă rolul funcţional al organelor de maşini, modul de transmmitere al sarcinilor 
şi a mişcării, respectiv principiile de calcul ale acestora, Să evalueze corect încărcarea 
organelor de maşini şi factorii de influenţă,  
Să sintetizeze condiţiile necesare proiectării optimale a organelor de maşini. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  N/A 

5.2. de desfăşurare a laboratorului / proiectului  Prezenţa la laborator este obligatorie 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C2.1-Descrierea si aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor practice/ tehnologice/ ingineresti 
pentru determinarea stării calităţii mediului 
C2.2-Explicarea şi interpretarea conceptelor, metodelor şi modelelor de bază în probleme de 
ingineria mediului 
C2.3-Aplicarea cunoştinţelor tehnice şi tehnologice de bază în definirea şi explicarea conceptelor 
specifice ingineriei şi protecţiei mediului 
C2.4-Evaluarea calitativa si cantitativa a fenomenelor naturale si a activităţilor antropice asupra 
calităţii factorilor de mediu 
C2.5-Identificarea celor mai bune soluţii tehnice si tehnologice in vederea implementării proiectelor 
profesionale de ingineria şi protecţia mediului 
C3.1-Selectarea conceptelor, abordarilor, teoriilor, modelelor şi metodelor elementare de calcul 
tehnologic 
C3.2-Interpretarea teoriilor, modelelor şi metodelor elementare utilizate în calculul tehnologic 
C3.3-Rezolvarea de probleme utilizând metode asociate calculului tehnologic 
C3.4-Evaluarea instalaţiilor, în condiţii de asistenţă calificată,  utilizând documenţia specifică 
calculului tehnologic 
C3.5-Utilizarea conceptelor, teoriilor si metodelor de calcul in domeniul ingineriei mediului pentru 
elaborarea de proiecte profesionale 
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 CT1. Îndeplinirea sarcinilor profesionale cu identificare exactă a obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a condiţiilor de finalizare a acestora, a etapelor de lucru, a timpului de lucru şi a 
termenelor de realizare aferente. 
CT2. Executarea responsabilă a unor sarcini de lucru în echipă multidisciplinară cu asumarea de 
roluri pe diferite paliere ierarhice. 

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

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Să cunoască elementele componente ale maşinilor (organe de maşini generale) din 
punctul de vedere al construcţiei, calculului şi proiectării;  

 Să cunoască principiile fundamentale de proiectare în construcţia de maşini, să 
înţeleagă rolul funcţional al organelor de maşini, modul de transmmitere al 
sarcinilor şi a mişcării, respectiv principiile de calcul ale acestora, să evalueze corect 
încărcarea organelor de maşini şi factorii de influenţă;  

 Să sintetizeze condiţiile necesare proiectării organelor de maşini. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 Să ştie să utilizeze documentaţia tehnică necesară proiectării transmisiilor mecanice; 

 Să ştie să utilizeze softurile necesare în proiectare (MathCAD, SOLIDWORKS, COSMOS ); 

 Să ştie să reproiecteze elementele unei transmisii mecanice existente – prin relevare; 



 
 

 

 

 Să ştie a analizeze influenţa condiţiilor de funcţionare asupra dimensionării şi 
verificării organelor de maşini şi a transmisiilor mecanice studiate; 

 Să ştie să interpreteze rezultatele încercărilor experimentale ale organelor de maşini 
şi transmisiilor mecanice studiate. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Obiectul şi importanţa disciplinei Organe de maşini şi mecanisme. 
Tipuri de Organe de maşini şi de mecanisme. Clasificări. Aspecte 
metodologice. Logica structurării cursului Structura şi clasificarea 
mecanismelor. Grade de libertate a solidului rigid, constrangeri 
cinematice. Clasificarea cuplelor cinematice. Mecanism. Mobilitatea 
mecanismelor. Familii de mecanisme 

Prezentare orala, 
Notari si schite pe 
table 
Prezentari 
multimedia slide-
uri Power Point si 
aminatii. 

Studentii 
sunt 
încurajaţi 
să pună 
întrebări, 
curs 
interactiv 

2. Analiza cinematică a mecanismelor plane. Sinteza mecanismelor 
plane. Calculul analitic al vitezelor si acceleratiilor prin functii de transfer 

3. Determinarea grofo-analitica a caracteristicilor cinematice ale cuplelor. 

4. Noţiuni de echilibrare a mecanismelor şi maşinilor 

5. Asamblări filetate Filete. Elemente geometrice ale filetelor. 
Clasificări. Simbolizare. Forţe, momente în asamblările filetate. 
Asigurarea asamblărilor filetate.. 

6. Asamblari demontabile: Pene și Caneluri. 

7. Asamblari demontabile: Stifturi si Bolturi 

8. Fusuri, Osii si Arbori 

9. Angrenaje cilindrice cu dinti drepti.  Elemente de proiectare. Calcul 
de rezistenta 

10. Angrenaje cu roţi dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi. Particularităţi 
geometrice. Forţe. Elemente de proiectare. Calcul de rezistenta 

11. Angrenaje cu roţi dinţate conice. Particularităţi geometrice şi 
cinematice. Forţe. Elemente de proiectare. Calcul de rezistenta 

12. Angrenaje melcate. Particularităţi geometrice şi cinematice. 
Materiale. Forţe. Elemente de proiectare. Calcul de rezistenta 

13. Lagăre cu rulmenţi Tipuri de rulmenţi. Durabilitate. Capacitate 
dinamică, Frecare in rulmenti 

14. Rulmenti. Condiţii pe care trebuie să le  îndeplinească  lagărele cu 
rulmenţi. Montaje  tipice. Calcul  pentru  rulmenţi radiali, axiali, 
radiali-axiali cu  conducere reciprocă, rulmenţi montaţi pereche. 

Bibliografie 
1. Chişiu, Al. ş.a. Organe de maşini. Bucureşti, E.D.P., 1981 
2. Antal A, Birleanu C. - Mecanisme şi Organe de Maşini. Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2000, ISBN 973 

– 99659 – 6 – 2 
3. Sucală, F., Bîrleanu, C., Tătaru, O. Mechanical Systems Engineering. Ingineria Sistemelor Mecanice. 

Vol. I, Cluj-Napoca, Editura RISOPRINT, ISBN 973-656-181-X, 2002 
4. F. Sucala, A. Antal., O.Belcin, C. Birleanu, S. Bojan s.a. (2008) – Organe de Masini, Mecanisme si 

Tribologie, Studii de caz, ed. Todesco Cluj-Napoca, 2008, ISBN- 978-973-7695-65-9,  
5. Sucală,F., Bojan, Şt. Mecanisme şi organe de maşini. Vol. I, Cluj-Napoca, Editura RISOPRINT, 2005, 



 
 

 

 

ISBN 973-656-866-0 
6. O. Belcin, C. Birleanu, M. Pustan (2011) – Organe de Masini, Elemente constructive in proiectare, 

Cluj-Napoca, 2011, Ed. Risoprint Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-0684-7 
7. Hamrock Bernard, s.a (2005) – Fundamentals of Machine Elements, McGraw – Hill Education,  
8. Mott Robert (2004) – Machine Elements in Mechanical Design, Pearson, Prentice Hall 
9. Shigley E., Mischke C. (1989) – Mechanical Engineering Design, McGraw – Hill Education 
10. Pustan M., Belcin O., Birleanu C. (2013) - Organe de Masini, Asamblari demontabile, Osii si arbori 

drepti, Arcuri metalice, Ed. UTPRESS, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-662-821-4. 
11. Sucală,F., Bojan, Şt. Mecanisme şi organe de maşini. Vol. II, Cluj-Napoca, Editura RISOPRINT, 2006, 

ISBN 973-751-358-4 
12. Felicia Sucala, Corina Birleanu, Stefan Bojan , Ovidiu Tataru (2006) – Mecanisme si Organe de 

masini , vol.II, RISOPRINT Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-751-358-4 

8.2 Laborator  Metode de predare Observaţii 

1. Cuple cinematice si reprezentarea structurala a mecanismelor cu 
bare. 

Activitatea practică 
în laborator, munca 
de proiectare 

Studenii sunt 
seminarizati 
şi încurajati 
să pună 
întrebări, 
Activitate 
interactivă 

2. Studiul structural al mecanismelor plane. Determinarea pozitiilor 
succesive ale unui mecanism 

3. Determinarea coeficientilor de frecare la asamblarile cu suruburi 

4. Determinarea randamentului la suruburile de miscare 

5. Asamblari prin pene longitudinale. Asamblari prin caneluri 

6. Restabilirea parametrilor dimensionali la angrenajele cilindrice 
cu dinti drepti și conice 

7. Rulmenţi. Simbolizare. Pierderi prin frecare în rulmenţi 

8.3 Proiect 
Proiectarea unei transmisie mecanice cu surub si piulita de tipul Cric cu piuliță fixă – CPF, Cric cu piuliță 
rotitoare – CPR, Presă cu piuliță fixă – PPF, Presă cu piuliță rotitoare – PPR. 
Etape de calcul 
1. Indroducere în metodologia proiectării. Prezentarea tipurilor de proiecte. Tema de proiect.  
2. Alegerea soluțiilor constructive pentru tema de proiect. 
3. Alegerea soluțiilor constructive pentru șurub, piuliță, corp etc 
4. Alegerea materialelor 
5. Determinarea sarcinilor care încarcă elementele mecanismului și a reacțiunilor din cuple (diagrama de 
distribuție a forțelor și momentelor pe elementele mecanismului) 
6. Calculul șurubului de mișcare 
7. Calculul piuliței. Desen de asamblu preliminar 
8. Calculul corpului (dimensiunile corpului se adoptă constructiv). Continuare desen de ansamblu 
9. Calculul mecanismului de acționare. Continuare desen de ansamblu 
10. Calculul cupei. Continuare desen de ansamblu 
11. Calculul randamentului 
12. Norme de tehnica securității muncii. Finalizare desen de ansamblu 
13. Desene de execuție 
14. Predare și susținere proiect. 
Bibliografie: 
1. Mătieșan, D., ș.a. –Elemente de proiectare pentru mecanismele cu șurub și piuliță. Lito UTC-N, 1985 
2. Jula, A., ș.a. – Mecanisme șurub-piuliță. Îndrumar de proiectare. Ed. Lux Libris, Brașov, 2000 
3. Drăghici, I., ș.a. - Îndrumar de proiectare în construcția de mașini, vol.I, Ed. Tehnică, București, 1981 



 
 

 

 

4. Belcin O., Birleanu C., Pustan M. – Organe de mașini. Elemente constructive în proiectare, Ed. 
Risoprint, Cluj-Napoca, 2011 
5. *** - Organe de mașini. Culegere de standarde 
6. http://catomt.utcluj.ro/publications.html 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina Organe de maşini are cu un pronunţat caracter practic şi aplicativ, fiind cea mai importantă 
disciplină de cultură tehnică generală. Ea are sarcina de a contribui la formarea viitorului inginer de profil 
mecanic ca proiectant, executant şi utilizator de maşini şi mecanisme. 
Curricula abordata la acest constituie un îndreptar util în abordarea diferitelor probleme practice, 
respectiv formarea unor deprinderi corecte de proiectare. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Capacitatea de a răspunde la 
întrebări teoretice şi să 
rezolve probleme practice 

Examenul constă într-o parte 
scrisă (1.5 ore) şi rezolvarea 
unor probleme în mod “open 
book” (1.5 ore);  

Examen (nota E);  
60% E 
Probleme (nota P);  
20% P 

10.5 Seminar/ 
Laborator  

Prezenţa este obligatorie 
(100%). 
Se apreciaza activitatea de la 
ore. 

Proiectul de an va fi însoţit de 
o probă scrisă şi / s-au nota 
separata 

Laborator (nota L);  
10% L 
Test (nota T);  
10% T 

10.6 Standard minim de performanţă: N=0.6E+0.1L + 0.2Pr+0.1 T 

Creditele finale pot fi primite numai în cazul în care fiecare dintre componentele (note) sunt îndeplinite:  
Se trece examenul daca: N≥5; E≥5; P≥5; L≥5; T≥5 

 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

12.09.2017 Curs Prof.dr.ing. Marius PUSTAN  

 Aplicații Prof.dr.ing. Marius PUSTAN 

S.l. dr.ing. Simona NOVEANU 
 

 

Data avizării în Consiliul Departamentului IMADD 
 
21.09.2017 

 

Director Departament IMADD 
Conf.dr.ing. Viorel DAN 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății IMM 

 
27.09.2017 

 
Decan IMM 
Prof.dr.ing., fiz. Ionel CHICINAS  
 
 

 



 
 

 

 

 

FISA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2.Date despre disciplina 

2.1 Denumirea disciplinei Ştiinţa mediului   

2.2 Aria de conţinut Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului 

2.3 Responsabil  de curs S.l.dr.ing.Horju-Deac Cristina Daniela– Cristina.Deac@imadd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de 
seminar  

S.l.dr.ing.Horju-Deac Cristina Daniela– Cristina.Deac@imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DF/DI 

2.9 Codul disciplinei 39.00 

 
3.Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar  1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar  14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4.Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cunostintele însusite prin aprofundarea continuturilor predate în cadrul disciplinelor 
Ecologie generala,Fizica, Chimie faciliteaza întelegerea si accesibilitatea temelor 
propuse, iar cursantii îsi vor consolida baza conceptuala operationala prin activarea 
si valorificarea. 
fondului informational preexistent. (cf Planului de învățământ) 

4.2 de 
competente 

Competente cognitive: instruirea si educarea activa a studentilor prin corelatii 
stiintifice si de competente multiple din diferite domenii ale Stiintei mediului 



 
 

 

 

• Competente actionale: interes si curiozitate pentru datele obtinute prin metode 
stiintifice  
• Competente organizatorice: organizarea activitatilor de grup 
Continuitatea valorificarii aplicative a cunostintelor dobândite permite o parcurgere 
graduala a capitolelor, în strânsa relatie cu tematica altor discipline studiate.   

 
5.Conditii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfasurare a cursului Sală dotată cu videoproiector , 
Laptop, tablă 

5.2 De desfasurare a aplicatiilor 
(seminar/laborator/proiect) 

Sală dotată cu calculator, videoproiector, tablă 

 
6.Competente specifice acumulate 
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După parcurgerea disciplinei studenţii  trebuie sa: 

 însusirea terminologiei privind abordarea si cunoasterea mediului înconjurator;  

 cunoasterea continutului, semnificatiei si problematicii mediului înconjurator;  

 studierea si cunoasterea analitica si sintetica a problemelor de mediu la nivel local, 
regional si global;  

 identificarea si evaluarea starii mediului, a echilibrelor si dezechilibrelor din mediu; 

  importanta mediului înconjurator în contextul dezvoltarii durabile;   

 studierea relatiilor dintre componentele mediului;   

 cunoasterea tipologiei si dinamicii mediului;   

 cunoasterea aspectelor generale privind impacturile antropice asupra mediului si 
perceptia umanaasupra lor s.a. 
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 Cunoasterea integrata a problemelor de mediu si aprofundarea metodelor, principiilor 
si paradigmelor operationale în cunoasterea mediului;  

 Formarea deprinderilor de interpretare si analiza a problemelor de mediu;  

 Stimularea gândirii critice si a lucrului în echipa;  

 Formarea abilitatilor necesare cooperarii multidisciplinare, comunicarii si edificarii de 
relatii parteneriale fundamentate pe aplicarea cunostintelor însusite si dezvoltarea 
rationamentelor stiintifice transdisciplinare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate) 

7.1 
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Cunoasterea terminologiei operante în domeniul protectiei mediului; 
 Stiinta Mediului este un domeniu stiintific transdisciplinar care permite formarea unor 
competente, deprinderi si abilitati necesare în contextul socioeconomic si de mediu 
actual. Studentii vor avea capacitatea de a lucra în echipa, de a gândi relational si de a 
gasi modalitati concrete de abordare si solutionare a problemelor specifice de mediu la 
diferite scari de analiza (global, regional, local).  
 Crearea deprinderilor de a sesiza aspectele importante si de a le integra în studiile de mediu. 

7.2 
Obiectivele 
specifice 

Asimilarea cunostintelor teoretice privind:  
- cunoasterea terminologiei, concepţiile şi direcţiile de abordare a mediului 

înconjurător. 
- cunoasterea conţinutului mediului înconjurător şi problematica acestuia. 
- înţelegerea impactul uman în mediul înconjurător, prevenirea, evaluarea şi controlul 

impactului.  
- cunoasterea mediul înconjurător, analitic şi sintetic.  



 
 

 

 

- cunoasterea identificarii şi modalităţile de evaluare a stării mediului, a echilibrelor şi 
dezechilibrelor din mediu.  

- evaluarea mediul înconjurător în contextul dezvoltării contemporane 
- Însusirea cunostintelor necesare obtinerii informatiilor utile întocmirii si redactarii 

unui proiect de mediu; 
-  cunoasterea problemelor globale de mediu. 

 
8. Continuturi 

8.1. Curs  Metode de predare Observatii 

1. STIINTA MEDIULUI – CONTINUT SI SEMNIFICATIE 
STIINTIFICA. MEDIUL ÎNCONJURATOR: DEFINITII 
SI ACCEPTIUNI - Stiinta mediului: continut si 
semnificatie stiintifica, puncte de vedere asupra importantei 
Stiintei mediului, obiectivele Stiintei mediului, Confuzii si 
divergente generate de abordarea mediului înconjurator, 
Mediul înconjurator: definitii si acceptiuni (mediu, 
environment, ambient, peisaj, geosistem, mediu geografic, 
mediu de viata s.a.), relatia viata-mediu (ipoteza Gaia), 
directii de abordare a mediului înconjurator, documentar 
tematic.   

 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 
Argumentare 
 
Discutii interactive 
 
Brainstorming,  
 
Prezentare  
multimedia 
tematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere 
 

 

2. BAZELE CONCEPTUALE ALE STIINTEI MEDIULUI - 
modul de abordare în cunoasterea mediului, interrelatiile 
om-mediu si formele lor de manifestare 
(environmentalismul, antropocentrismul, tehnocentrismul, 
ecocentrismul, exceptionalismul uman, institutionalismul). 

3. PRINCIPIILE, PARADIGMELE SI CONCEPTELE 
UTILIZATE ÎN CUNOASTEREA MEDIULUI – regional, 
relevantei, interrelatiei, coevolutiei, sinergetismului, 
calitatii mediului, capacitatii de suport, stresului, tranzitiei, 
tendintei de evolutie, incertitudinii, perceperii si 
comportament, hazardurilor, impacturilor si efectelor, 
stabilitatii, fragilitatii, degradarii s.a. 

4. METODE GENERALE UTILIZATE ÎN STIINTA 
MEDIULUI – analizei, sintezei, dialectica, cartografica, 
modelarii, comparativa, inductiva, deductiva, s.a 

5. STRUCTURA MEDIULUI  ÎNCONJURATOR  
Componente structurale;.Caracteristicile structurale 
Analiza pe seturi de componente(primare,secundare,antropice). 

6. PROBLEMATICA RELATIILOR ÎN MEDIUL 
ÎNCONJURATOR - conceptul de relatie, natura, tipurile si 
functiile relatiilor environmentale, tipuri de relatii între 
componentele mediului, efecte relationale (exemple). 

7. DINAMICA SI FUNCTIONAREA MEDIULUI 
ÎNCONJURATOR - legile care controleaza dinamica 
mediului, abordarea dinamicii (temporala, spatiala), 
functionarea mediului înconjurator, stabilitatea si 
instabilitatea/disfunctionalitatea/dezechilibrul în mediu. 



 
 

 

 

8. DEZVOLTAREA DURABILA (ASPECTE GENERALE) 
– dezvoltare durabila si utilizare sustinuta, definitia si 
evolutia conceptului, indicatorii dezvoltarii durabile, 
premisele dezvoltarii durabile, implementarea dezvoltarii 
durabile, eficienta si evaluarea procesului de implementare 
a dezvoltarii durabile. 

Argumentare 
 
Discutii interactive 
 
Brainstorming,  
 
Prezentare 
multimedia 
tematica 

9. IMPACTELE ENVIROMENTALE  
 Impactul uman in mediului inconjurator.Impactul antropic asupra 
componentelor biotice(vegetatie,fauna. 

10. IMPACTUL UMAN ASUPRA SOLURILOR  
Introducere.Efecte si procese. Strategii si procese de protectie si 
conservare a solurilor. 

11. PREVENIREA ,EVALUAREA SI CONTROLUL IMPACTELOR DE 
MEDIU  
Clasificarea impactelor.Evaluarea impactelor.Auditul 
enviromental.Monitoringul enviromental.Managementul si 
planificarea enviromentala. 

12.POLUAREA MEDIULUI ÎNCONJURATOR  
Definirea fenomenului.Modalitati de poluare a mediului 
inconjurator. 

13. PROBLEME DE MEDIU LA NIVEL INTERNATIONAL,REGIONAL 
SI LOCAL - agenda trans-frontiera:conservare si poluare, probleme 
globale de mediu – aspect generale (diminuarea stratului de ozon, 
schimbarea climei, 
reducerea biodiversitatii, modificari hidrice 
defrisarea/despadurirea,desertificarea, acidificarea), impactul si 
efectele politicilor de mediu la scara globala, regionala si locala. 

14.ACTORI IMPLICATI ÎNGESTIONAREA PROBLEMELOR DE MEDIU 
- statul siinstitutiile globale; actori non-statali: stiinta, comertul si 
societatea civila globala (ONG-uri, activism de mediu,lobby de 
mediu, etica de mediu). 

Bibliografie 
1.Mac, I., (2003). - Ştiinţa mediului, Edit. Europontic, Cluj-Napoca,  
2.Mac, I., (2000), Geografie generala, Ed. Europontic, Cluj-Napoca. 
3. Mac, I., (2008), Geografie normativa, Ed. PUC, Cluj-Napoca. 
4. Muntean, O.L., (2004), Impactul antropic asupra mediului înconjurator în Culoarul Târnavei Mari 
(sectorul Vânatori-Micasasa). Studiu de evaluare si planificare a mediului înconjurator, Ed. Casa Cartii de 
Stiinta, ClujNapoca. 
4. Muntean, O.L., (2005), Evaluarea impactului antropic asupra mediului, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj -
Napoca. 
5. Muntean, O.L., Baciu, C., Petrescu-Mag, M., (2013), Dezvoltarea durabila, Ed. Eikon, Cluj-Napoca. 
6. Rojanschi, V. şi a. – Protecţia şi ingineria mediului. Editura Economică, Bucureşti, 1997. 
7. Ungureanu, Irina, Roşu Al. – Geografia mediului înconjurător. E.D.P.Bucureşti, 1977. 
8. Vădineanu A. – Dezvoltarea durabilă. Teorie şi practică. Ed. Univ. din Bucureşti, 1998. 

8.2.Seminar  Metode de predare Observatii 

1.Modele de structurale ale mediului inconjurator 
( Modelul componental. Modelul sintetic. Modelul ecologic. 
Modelul comportamental) 

Prelegere 
Interviu de grup, 
Metoda exercitiului 

 



 
 

 

 

2.Calculul emisiei de noxe. Argumentare 
Brainstorming 
Calcul matematic 
-Vizita in teren ISU 
Cluj-Napoca 

3.Metodologia operativa de evaluare a emisiilor. 

4.Ciclurile biogeochimice în sistemul environmental.Principalele 
cicluri biogeochimice 

5.Rolul ozonului în mediul înconjurător (ozonul – component al 
atmosferei, ciclul ozonului – procese de formare şi descompunere, 
distribuţia spaţială a ozonului, evoluţia ozonului atmosferic, 
tehnologii şi unităţi de măsură folosite în studiul ozonului, 
impactul antropic asupra stratului de ozon).  

6.Efectul de sera si consecintele sale in mediul înconjurător. 

7.Tipuri de dezechilibre in mediul înconjurător 
(problema apei,deseurile,desertificarea,ploile acide,degradarea 
terenurilor,poluarea). 

Bibliografie 
1.Corpade, C., Deac, Cristina – Daniela, Muntean ,O.-L., Biriş, I. (2006)– Abordari tematice în ştiinţa 
mediului.Suport de seminar.U.T.PRES Cluj-Napoca. 
2.Rojanschi, V., Bran, Florina, (2002)-Politici şi strategii de mediu, Ed. Economică, Bucureşti. 
3. Ionel Ioana, Ungureanu C. (1996). – Termoenergetica si mediul, Ed. Tehnica, Bucuresti. 
4. ***, (2003-2012), Environment & Progress, Ed. EFES, Cluj-Napoca. 

 
9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, 
asociatiilor profesionale si angajatorilor din domeniul aferent programului de studii 

 Continutul disciplinei este în concordanta cu planul de învatamânt al specializarilor amintite; 

 Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferentiale ale formatiei de 
specialisti a rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora; 

 Structura si continutul cursului ofera informatii corecte, cuprinzatoare si eficiente.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Ponderea din 

nota finala 

10.4. Curs 
Însusirea cunostintelor noi  

Evaluare finala 
(Proba scrisa)-2 h 

60 % 

Capacitatea de a opera cu noi 
termeni si cunostinte 

  

10.5.Seminar/ 
 

Realizarea de referate 
tematice si participarea la 
aplicatia de teren  la ISU Cluj-Napoca 
(luna noiembrie) 

Observatia sistemica, 
investigatia. Proiecte 
individuale sau de grup. 
Test grila.   -1h 

40% 

Capacitatea de întelegere a 
relatiilor din mediu 

  

10.6. Standard minim de performanta 

 Definirea si interpretarea mediului; 

 Cunoasterea structurii mediului si a relatiilor dintre componentele acestuia; 

 Cunoasterea conceptului de dezvoltare durabila;  

 Cunoasterea problemelor de mediu la diferite nivele scalare (local, regional, national, 
international).   

 Prezenta la seminar obligatorie 



 
 

 

 

 Obţinerea a minim 40 % din punctajul examenului final şi obţinerea a minim 50 % din punctajul 
total (pentru nota 5) 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiză Instrumentală 

2.2 Aria de conţinut Evaluarea calităţii mediului 

2.3 Responsabil  de curs 
Conf. Abil. Dr. Chim. Simona RADA - simona.rada@phys.utcluj.ro; 
(radasimona@yahoo.com) 

2.4 Titularul activităţilor de laborator  
Conf. Abil. Dr. Chim. Simona RADA - simona.rada@phys.utcluj.ro; 
(radasimona@yahoo.com) 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 40.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 1 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 14 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 50 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul. 

4.2 de competenţe Nu este cazul. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cluj-Napoca B-dul Muncii, nr. 103-105, M306 

mailto:simona.rada@phys.utcluj.ro
mailto:simona.rada@phys.utcluj.ro


 
 

 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 103-105, C411+C417 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
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ţe
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n

al
e 

- Să definească principalele aspecte privind metodele gravimetrice şi titrimetrice,. 
- Să descrie principiile generale de la diferite tehnici de investigare: pH-metria, potenţiometria, 
titrarea potenţiometrică, conductometria, voltametria ciclică, spectroscopia de impedanţă 
electrochimică. 
- Să urmărească interrelaţia structură-proprietate în vederea unor aplicaţii în domeniile industriei 
şi protecţiei mediului, ingineriei materialelor. 
- Să aprofundeze metodele de analiză instrumentală în domeniul industriei şi protecţiei mediului. 

C
o
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p
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După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili: 
- să caracterizeze metodele gravimetrice, titrimetrice, conductometria, pH-metria, voltametria 
ciclică, spectroscopia RMN şi IR 
- să utilizeze metoda de analiză instrumentală cea mai potrivită pentru rezolvarea scopului urmărit, 
- să utilizeze programele teoretice pentru titrarea acido-bazică, RMN şi analiza spectrelor IR 
- să măsoare diferite proprietăţi corelate cu compoziţia probei de analizat. 
- să interpreteze rezultatele obţinute. 

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

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

introducerea in bazele chimiei analitice şi a analizei intsrumentale: însuşirea 
cunoştinţelor teoretice privind domeniul metodelor titrimetrice şi a metodelor 
electrochimice de analiză, a abilităţii de operare a aparaturii de analiză şi 
interpretarea rezultatelor experimentale obţinute. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Se vor accentua cunostintele legate de metode gravimetrice şi titrimetrice, 
indicatori, electrozi (tipuri, caracteristici, mod de constructie), determinare pH-
lui, metode potentiometrice, titrare potenţiometrică, voltametrie ciclică.  
Cunostintele teoretice vor fi aprofundate la partea de laborator prin utilizarea 
unor aplicatii practice din domeniul chimiei analitice şi a analizei intrumentale 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Metode chimice de analiză – inteferenţe cu analiza instrumentală. 
Metode instrumentale de analiză: caracteristici, clasificări, bazele 
funcţionale ale aparaturii 

Expunerea, 
Algoritmizare, 
Conversaţia 
Problematizarea 

videoproiect
or 

Metode gravimetrice de analiză (metode de precipitare, agenţi de 
precipitare, electrodepunere, produs de solubilitate, etapele 
analizei gravimetrice, randament ). Clasificarea metodelor 
titrimetrice. Echilibre în soluţii: soluţie, dizolvare, solubilitate, 
concentraţie, osmoza, osmometru 

Titrarea acido-bazică: echilibre acido-bazice, acid tare, slab şi 
foarte slab, soluţii tampon, determinarea pH-ului, indicatori acido-
bazici, erori de titrare. Titrarea unui acid cu o bază şi invers, curbe 
de titrare. Titrarea unui acid cu o bază şi invers. Aplicaţii titrare 
acido-bazică. pH-metria 

Titrarea redox: echilibre redox, electrod, potenţial de electrod, 



 
 

 

 

calcularea potenţialui de electrod la echilibru în reacţii fără/şi cu 
protoni, ecuaţia lui Nernst, tipuri de electrozi (electrozi de speţa I, 
II, III, redox şi electrodul de sticlă), titrarea oxidanţilor cu 
reducători şi invers 

Metode potenţiometrice, titrare potenţiometrică, conductometrie, 
voltametrie ciclică, spectroscopie de impedanţă electrochimică 

Titrare prin reacţii de precipitare, precipitate, solubilitatea 
precipitatelor, produs de solubilitate, indicatori, curba de titrare, 
aplicaţii 

Titrarea prin reacţii de complexare: generalităţi, complexoni de tip 
I, II şi III, indicatori metalocromici, curba de titrare 
complexometrică, aplicaţii 

Bibliografie 
1. Monica Butnaru, Chimie analitică şi analiză instrumentală, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 

Colecţia Ştiinţele Naturi, 2012. 
2. M. Culea, E. Culea, Metode fizice de analiză, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004. 
3. H. Nascu, Metode şi Tehnici de Analiză Instrumentală, UT. Press, Cluj-Napoca, 2003. 
4. C. Luca, Al. Duca, Al. Crisan, Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală, EDP, Bucureşti, 1983. 
5. E. Cordoş, Analiză Instrumentală, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1988. 
6. T. Hodişan, I. Haiduc, C. Cimpoiu, Chimie Analitică, Cartimpex, Cluj-Napoca, 1999. 
7. A. F. Dăneţ, Analiză Instrumentală, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010. 

8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 

Prezentarea lucrărilor. Protecţia muncii.  
Titrarea acido-bazică 

 
Expunere, 
conversaţii 

Laborator  
videoproiect
or 

Analiza spectrelor în infraroşu 

RMN şi simetria moleculară 

Complexare 

Gravimetria şi volumetria cuprului 

Determinarea pH-ului cu electrodul de chinhidronă 

Determinarea structurii şi a spectrului IR prin metode teoretice de 
investigare 

Bibliografie 
In biblioteca UTC-N şi UBB 
L. Jantschi, S. Bolboaca, Analiză Chimică şi Instrumentală Aplicată, Ed. Academic Direct, 2003. 
 S. Rada, E. Culea, P. Pascuta, M. Rada, Metode spectroscopice de analiză, 2013, Editura U.T.Press, Cluj-
Napoca, 273 pagini.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Există o colaborare puternică cu institute de cercetare din regiune – Institul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM) concretizată inclusiv prin vizite şi lucrări 
de laborator desfăşurate la institut din domeniu orientate pe probleme şi teme de interes pentru aceştia. 
Studenţi vor fi capabili să aplice cunoştinţele dobândite la disciplina Analiză Instrumentală pentru 
efectuarea de analize de laborator pentru a determina indicatori de calitate ai factorilor de mediu şi vor 
putea interpreta rezultatele analizelor. 

 
 



 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
 

Rezolvarea a 2 probleme şi răspunsuri pentru 
6 întrebări din teorie 

Probă scrisă – durata 
evaluarii 2 ore 

80% 

10.5 Laborator  
 

Verificarea orală a cunoştinţelor la fiecare sedinţă 
de laborator, verificarea prelucrării datelor de 
laborator la sfârşitul fiecărei lucrări de laborator, 
urmată de aprecierea parţială 

Verificare orală 
Interpretarea datelor 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• O problema rezolvată şi răspuns corect la 3 întrebări 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului  

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management ecologic I 

2.2 Aria de conţinut 
Sistem integrat de management de mediu (calitate, mediu, siguranţă şi 
securitate ocupaţională, responsabilitate socială) 

2.3 Responsabil  de curs S.l.dr.ing. Simona-Elena Avram– simona.avram@imadd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de seminar S.l.dr.ing. Simona-Elena Avram– simona.avram@imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 41.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar  1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar  14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat 2 

Examinări 3 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 36 

-3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu laptop şi videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului  
Sală dotată cu laptop şi videoproiector  
Vizite de studii în unităţi industriale. 



 
 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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După parcurgerea disciplinei studenții vor fi capabili: 

 Să desfășoare activități specifice managementului și marketingului în ingineria și protecția 
mediului in echipe de lucru din organizații industriale  

 Să aplice conceptele și teoriile specifice domeniului comunicării și managementului pentru 
promovarea proiectelor de mediu  

 Să identifice principalele tipuri de organizații și să stabilească pașii necesari pentru înființarea 
unei organizații. 

 să realizeze structura tehnică și organizatorică a unei organizații și să facă propuneri pentru 
modificarea lor pentru optimizarea proceselor, pentru deducerea impactului de mediu. 

 să determine tipurile de auditoriu în domeniu protecției mediului, precum și modul de 
abordare al acestora pentru a soluționa posibilele probleme de mediu.  
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• realizarea de conexiuni înspre alte discipline studiate; 
• inţelegerea interdisciplinarităţii ingineriei şi protecţiei mediului în industrie; 
• promovarea conştientizării asupra importanţei caracterului interdisciplinar, a managemetului 

ecologic 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea de competente privind elementele preliminare ale 
managementului ecologic.  

7.2 Obiectivele specifice 

1. Asimilarea cunoștințelor teoretice privind tipurile organizaţii, modul de 
organizare, funcționare şi conducere ale acestora.  

2. Obținerea deprinderilor privind managementul activităţilor de producție.  
3. Obținerea deprinderilor privind identificare condiţiilor de microclimat şi 

corelarea lor cu activitatea productivă şi impactul asupra mediului. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observatii 

Cap 1. Dezvoltare durabilă, concepte, aplicare evoluția protecției mediului. 
Noţiuni introductive managementul mediului Agenda 21 /2 ore/ 

Expunere 
interactivă, 

dialog 
utilizarea 

suportului de 
curs şi a 

materialelor 
suplimentare 

Video-
proiector 

Cap 2. Elemente de management industrial /6 ore/ 

Cap 3. Ergonomia locului de muncă, mediul de muncă. /4 ore/ 

Cap 4. Elemente de bază ȋn managementul activităților de producție. /6 
ore/ 

Cap 5. Elemente de bază ȋn managementul activităților de resurse umane. 
/2ore/ 

Cap 6. Comunicare managerială în contextul problemelor de mediu. /2 
ore/ 

Cap 7. Elemente de bază ȋn managementul schimbării. /3 ore/ 

Cap 8. Elemente de baza ȋn managementul strategic. (Misiunea şi strategia 
unei organizaţii /3 ore/ 

8.2 Seminar  
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Analiza SWOT - pentru o firmă în vederea implementării unui SMM. /2ore/ Expunere şi Studii de 



 
 

 

 

2. Activităţi productive şi codurile CAEN , /2 ore/ aplicaţii caz, lucru ȋn 
echipă, 

teme de 
rezolvat 

acasă 

3. Structura tehnică şi structura organizatorică, /2 ore/ 

4. Realizarea unei fişe a postului. /2 ore/ 

5. Regulament de fabricație. Schema bloc a proceselor tehnologice. /2 ore/ 

6. Calculul capacității de producție pentru instalații şi normarea activității. 
/2ore/ 

7. Sistemul logistic al unei organizații. /2 ore/ 

Bibliografie  
1. Rusu, T., Moldovan L., Avram, Simona- Elena, Managementul activităților pentru protecția mediului. 

Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2003 
2. Avram, Simona- Elena, Rusu, T., Management Ecologic, Editura UTPress. Cluj-Napoca, 2009. ISBN 978-

973-662-505-3,  154 pagini 
3. Radu, C., Stanciu, R., Management Industrial. Editura Bren. București. 1998. ISBN 973 – 98651-4-3 
4. Ionescu, S., Management operațional. Universitatea Politehnica București. 1997. 
5. Russu, C., Management. Editura Expert. București. 1993. 
6. Petrescu, I., Management. Editura Holding Reporter. 1999. 
7. Ceauşu, I., Tratat de Management. Editura Asociației Terotehnică şi Terotehnologie, București  
8. Nicolescu, O., Managementul Întreprinderii. Editura Tribuna Economică. București. 1992. 
9. Rusu, T., Protecția Mediului Industrial. Editura Mediamira. Cluj-Napoca. 2002. 
10. Manea, G., Protecția Mediului, Șansa de Supraviețuire A Întreprinderii. Oficiul de Informare 

Documentară pentru Industria Constructoare de Maşini. Bucureşti. 1996. 
11. Sadgrove, K., Ghidul Ecologic al Managerilor. Editura Tehnică. București. 1998. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competentele dobândite vor fi in concordanţă cu cerinţele pe care le-ar putea avea potenţialii angajatori 
din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului. Tematica cursurilor se poate modifica ȋn fiecare an ȋn 
proporţie de 10-20% funcţie de cerinţele potenţialilor angajatori din mediul industrial cu care există 
colaborări de specialitate. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Corectitudinea şi gradul de 
complexitate al cunoştinţelor 
acumulate 

Examen scris- test combinat (grilă şi 
rezolvarea unor probleme similare cu 
cele de la seminar). 

60% 

Interesul pentru noţiunile 
prezentate şi prezenţa activă la 
curs şi seminar 

Orală – implicarea în discuţii şi calitatea 
întrebărilor puse de student.  
Idei privind soluţionarea problemelor 
abordate conform programei. 

10% 

10.5 Seminar 
Corectitudinea aplicaţiilor din 
portofoliul de lucrări rezolvate ȋn 
echipă ca temă de casă. 

Scris – prin portofoliul lucrărilor realizate 
şi expuse pe durata întregului semestru. 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Fiecare student trebuie să demonstreze că şi-a însuşit un nivel acceptabil de cunoştinţe şi înţelegere în 
domeniul managementului ecologic şi de a utiliza cunştinţele în rezolvarea unor diverse probleme de bază 



 
 

 

 

ȋnntr-o organizaţie. 
Promovarea examenului este condiţionată de obţinerea a minim notei 5 atât pentru evaluarea examenului 
scris cât şi pentru tema de casă precum şi de prezenta la lucrările de seminar. 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor şi a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie/Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiza proceselor industriale I 

2.2 Aria de conţinut Identificarea surselor şi factorilor de poluare în diferite domenii 

2.3 Responsabil  de curs Conf. Dr. ing. Emil RIŢI-MIHOC, emil.riti@imadd.utcluj.ro  

2.4 Titularul activităţilor de laborator  Conf. Dr. ing. Emil RIŢI-MIHOC, emil.riti@imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 42.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi (consultatii, vizita la unitati industrial din domeniu) 7 

3.7 Total ore studiu individual 62 

3.8 Total ore pe semestru 104 

3.9 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cunoştinţe generale de: tehnnologia materialelor, bazele separării poluanților 

4.2 de competenţe 
Cunoştinţe generale de: bazele separării poluanților, desen tenhic, utilizarea 
Soft-urilor (Word, AutoCad), tehnologia materialelor 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală curs/amfiteatru, mijloace de învățământ (PC, videoproiector)   

mailto:emil.riti@imadd.utcluj.ro
mailto:emil.riti@imadd.utcluj.ro


 
 

 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului 
/ laboratorului / proiectului 

Se vor respecta regulile de conduită a studenților în cadrul laboratorului 
de G10, prelucrate de cadrul didactic la prima oră de laborator;  
 Laborator, dotări materiale specifice laboratorului de anoliza 
proceselor industriale 
Termenul predării lucrării de laborator este stabilit de titular de comun 
acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe 
motive altfel decât obiectiv întemeiate;  

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Cunoaşterea aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor practice/ tehnologice/ inginerești 
pentru determinarea stării calităţii mediului  
Selectarea conceptelor, abordarilor, teoriilor, modelelor şi metodelor elementare de calcul 
tehnologic 
Cunoaşterea structurii proceselor industriale,  asectoarelor de producție și a infrastructurii specifice 
unităților industriale 
Cunoaţterea principalelor elementelor spcifice proceselor industriale. 
Cunoaşterea  principalelor procese industriale îtâlnite în producţia actuală de bunuri 

C
o
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p
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Dezvoltare personală şi profesională în domeniul proceselor industriale 
Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea 
responsabilităților pentru deciziile luate si a riscurilor aferente 
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de 
relationare si munca eficienta in cadrul echipei 
Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri 
on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala  

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

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Disciplina are drept scop familiarizarea studenţilor cu realizarea pieselor prin 
procesare prin trunare prin procedee special. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili: 
- Să analizeze eco-tehnologic un proces industrial; 
- Să definească şi identifice, materiile prime, materialele şi resursele energetice 

utilizate; 
- Să cunoască fluxurile de materii prime şi materiale şi bilanţul de proces a 

diferitelor procese industriale 
- Să întocmească bilanţurile de proces; 
- Să analizeze fluxurile tehnologice specifice principalelor procese industriale; 
- Să cunoască principalele tehnologii şi utilaje utilizate în diferitele procese 

industriale; 
- Sa identifice principalele surse de poluare si să dimensioneze diversele 

capacităţi specifice unui proces industrial 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Definirea procesului industrial. Structura proceselor industriale. 
Fluxul de materiale si produse al proceselor industriale 

Prelegere/ 
videoproiector 

 
Clasificarea proceselor tehnologice. Clasificarea după: tipul 



 
 

 

 

transformărilor, scop, regim de lucru, nivelul de dezvoltare 
tehnologică, gradul de înzestrare tehnică şi flexibilitate. 

Indicatori tehnico-economici folosiţi pentru aprecierea proceselor 
tehnologice 

Elemente econologice de analiză a proceselor industriale. 

Analiza fluxurilor de materiale, energie şi combustibili. Bilanţuri de 
materiale. Bilanţuri de energie 

Unităţile de producţie industrială. Structura şi organizarea lor. 
Sectoare: direct productive, indirect productive, auxiliar productive, 
magaziile şi depozitele. 

Ifrastructura de transport: autorutier, pe calea ferată, naval, aero, 
mixt containerizat şi transporturi speciale. 

Infrastructura de alimentare cu energie şi cpmbustibili a unităţilor de 
producţie. 

Infrastructura de alimentare cu fluide tehnologice  

Infrastructura de colectare, evacuare, tratare şi neutralizare a 
reziduurilor solide.  

Infrastructura de colectare, evacuare, tratare şi neutralizare a 
reziduurilor lichide şi gazoase. 

Poluarea integrată şi specifică. Ciclul de viaţă al produsului. Stabilirea 
bilanţurilor de proces, principii de determinare a reziduurilor şi a 
poluanţilor rezultaţi. 

Aspecte ale proiectării unităţilor de procesare. Introducere. Sisteme 
de fabricaţie în industrie. Aspecte ale amplasării unităţilor 
industriale. Amplasarea din punct de vedere geografic. 

Impactul amplasării asupra solului. Impactul amplasării asupra 
apelor freatice. Influenţa curenţilor de aer, amplasarea în funcţie de 
zonele de locuit 

Bibliografie 
1. Riţi-Mihoc. E. Riţi-Mihoc, E.-N., Analiza proceselor industriale I, Curs format electronic. 
2. Riţi-Mihoc. E. Riţi-Mihoc, E.-N. Dan, V., Analiza proceselor industriale – Îndrumător aplicaţii 

practice , Format electronic. 
3. Butnariu, I., ş.a. Procese şi tehnologii în metalurgia extractivă, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1995 ISBN 

973-31-0838-3. 
4. Taloi, D., Optimizarea proceselor tehnologice, Editura Academiei, Bucureşti 1987 
5. Vermeşan, Gh.. Tratamente termice,  Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987. 
6. Zirbo, Gh., Ciobanu, I., Tehnologia Turnării,  Univ. Tehnică, Cluj-Napoca, 1989  
7. Abrudan, I.,-  Sisteme flexibile de fabricaţie. – concepţie de proiectare şi management, 1996 
8. Cernat, C-tin, s.a. – Bazele proiectarii, reproiectarii si modernizarii intreprinderilor, Ed. Tehnica, 

Bucuresti, 1998. 
9. Ciobanu, I. ş.a.,- Proiectarea turnătoriilor, Universitatea “Transilvania”, Braşov, 1993. 
10. Crişan, I., - Tehnologia de sistem. 1980. 
11. Drăghici, Ghe., - Bazele teoretice ale proiectării proceselor tehnologice în construcţia de maşini, 

1971. 
12. Elmagraby, S. E., - Proiectare sistemelor de productie, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1968. 
13. Herniaux, G., Noyé, D., - Améliorer la qualité des processus, INSEPT Paris, 1990 
14. Mayard, H. B., Conducerea activităţii economice, vol. II. 1971 
15. Penescu, C., s.a., - Procese optimale. 1976. 



 
 

 

 

16. Picos, C., s.a., - Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice, 1996. 
17. Tissier, D., - Guide pratique pour la gestion des unités et des projets, INSEPT Paris, 1990. 

8.2. Laborator  Metode de predare Observaţii 

Prezentarea laboratorului și a regulilor de comportare în 
laborator.. Instructaj de protecţia muncii 

Lucrări practice de 
laborator 

 

Analiza unui proces. Întocmirea schemei de principiu a unui 
proces industrial – studiu de caz 

Analiza procesului realizare a pieselor prin turnare, determinarea 
cantităţi de reziduu solid rezultat în procesul de formare turnare. 
Partea I-a realizarea practică a unei forme şi turnarea unei piese. 

Analiza procesului realizare a pieselor prin turnare, determinarea 
cantităţi de reziduu solid rezultat în procesul de formare-turnare. 
Partea II-a realizarea calculelor pentru determinarea reziduurilor 
solide la formare- turnare. 

Determinarea bilanţului de metal al procesului de elaborare şi 
turnare unei piese din aliaj de aluminiu 

Determinarea reziduului solid rezultat la elaborarea şi turnarea 
unei piese din fonta 

Determinarea emisiilor de gaze rezultate la arderea 
combustibililor solizi 

Predarea şi susţinerea lucrarilor 

Bibliografie 
1. Riţi-Mihoc. E. Riţi-Mihoc, E.-N. Dan, V., Analiza proceselor industriale – Îndrumător aplicaţii 

practice , Format electronic  
2. Riţi-Mihoc. E. Riţi-Mihoc, E.-N., Analiza proceselor industriale I, Curs format electronic. 
3. Zirbo Gh. ş.a. – Îndrumător de laborator pentru turnătorie, Lito. I.P. Cluj-Napoca, 1986  
4. Zirbo, Gh., Ciobanu, I., Tehnologia Turnării,  Univ. Tehnică, Cluj-Napoca, 1989  

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Titilarul cursului este preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Piese Turnate din România şi membru în 
Consiliul Naţional al Asociaţiei Tehnice de Turnătorie din România, având consultări periodice cu 
specialişti din domeniu atât din învăţământul superior cât şi din mediul de afaceri din industrie. 

Întâlnirile periodice au vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și 
coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.  

Conținuturile abordate acoperă problemele principale ale disciplinei ce asigură familiarizarea studenților 
cu problematica specifică disciplinei (concepte, principii și metode de cunoastere, cercetare, analiză 
critică, inovare, transfer în sfera practică-productivă);  

Curriculumul disciplinei este alcătuit astfel încât să faciliteze formarea competențelor profesionale 
(specifice profesiei, prevăzute in documentele RNCIS) și a competențelor transversale;  

Conținuturile disciplinei au fost selectate ca urmare a colaborării cadrelor didactice cu alte cadre 
didactice din universitati din tara si/sau strainatate, ca urmare a colaborării cu mediul de afaceri  

 



 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea conceptelor de bază proprii disciplinei 
și explicarea interdependențelor dintre ele;  
Comunicarea unor informații utilizând corect 
limbajul științific, de specialitate specific proceselor 
industrial. 
Demonstrarea unei gandiri coerente, tehnice, logice, 
în prezentarea principiilor şi metodelor de analiză 
ecotehnologică a proceselor industrial. 
Demonstrarea capacității de a aplica cunoștințele 
teoretice în rezolvarea unor probleme practice.  

Examen – evaluare 
scrisă şi orală 

60% 

10.5 Laborator  

Demonstrarea capacității de analiză, sinteza, 
abstractizare si concretizare a cunoștințelor 
teoretice, în analiza ecotehnologică a proceselor 
industriale. 

Evaluare periodică la 
efectuarea lucrărilr 
de laborator 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Comunicarea, utilizând corect limbajul științific, de specialitate vehiculat în cadrul disciplinei 
referitor la principiile de bază ale analizei proceselor industriale;  

• Aplicarea cunoştiinţelor la analiza eco-tehnologică a proceselor industriale.  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvență 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Fenomene de transfer a poluanților 

2.2 Aria de conţinut 
Interacțiunea ingineriei mediului cu alte domenii inginerești 
Identificarea surselor și factorilor de poluare în diferite domenii 

2.3 Responsabil  de curs Conf. Dr. ing. Horațiu Vermeșan – Horatiu.Vermesan@imadd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de 
seminar  

șef lucrări dr. ing. Ancuța Tiuc – Ancuta.TIUC@im.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 43.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat 6 

Examinări 3 

Alte activităţi 3 

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Analiză matematică, Fizică, Chimie, Știința și ingineria materialelor. 

4.2 de competenţe Nu este cazul. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Laptop + videoproiector pentru figuri, tabele si imagini; 



 
 

 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului Laptop + videoproiector pentru figuri, tabele si imagini; 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Cunoașterea proceselor de transfer a poluanților în cele trei medii: atmosferă, hidrosferă şi sol; 
Identificarea în vederea includerii în modele matematice a următoarelor date: surse de poluare; 
proprietăți ale mediului în care are loc transportul, transformarea şi transferul poluanților şi 
proprietățile receptorilor; 
Alcătuirea de modele matematice care să caracterizeze distribuţia în spaţiu şi timp a poluanților 
în cele trei medii; 
Să identifice un model de estimare a evoluției poluantului într-un mediu dat; 
Să evalueze posibilele implicații și să identifice măsurile standard sau specifice de stopare și 
remediere a transportului poluantului în mediu; 
Să analizeze efectele fizice, chimice și biologice ale transportului poluantului în mediul dat; 
Să interpreteze rezultatele modelului matematic, comparativ cu datele din legislația de 
specialitate; 
Să ofere un model de prevenire a poluării organice rezultate din transportul poluantului. 
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Estimarea evoluției poluanților în cele trei medii; 
Identificarea fenomenul de transport al poluantului în mediu, pe baza cunoștințelor teoretice 
dobândite și a literaturii de specialitate, inclusiv a celei cazuistice; 
Analiza poluantului într-un mediul dat. 

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

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Dezvoltarea de competențe în domeniul fenomenelor de transport a poluanților 
în mediu. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

1. Asimilarea cunoștințelor teoretice privind transportul, transformarea și 
transferul poluanților în cele trei medii: atmosfera, apa și solul; 
2. Obținerea deprinderilor pentru dezvoltarea de modele de estimare a evoluției 
poluanților transportați în mediu și de seturi de recomandări pentru stoparea și 
remedierea efectelor de transport a poluanților în mediu. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

Noțiuni introductive: prezentarea generală a disciplinei. 

Expunere, discuții, 
workshop 

prelegere 

Noțiuni generale despre fenomenele fizice: transportul de masă în 
fluide, transferul de gaze în fază lichidă, fenomene termice; chimice: 
echilibre chimice în soluții, cinetica de reacție; și biologice: 
descompunerea microbiană, microorganisme, creșterea biomasei, 
procese anaerobe – consumul biochimic de oxigen. 

prelegere 

Modelarea sistemelor ecologice: modele și soluții analitice; și exemple 
de analiză compartimentală. 

prelegere 

Comportarea poluanților în atmosferă: tipuri de emisii în atmosferă; 
factori care influențează transportul poluanților (factori meteorologici 
și topografici). 

prelegere 

Comportarea poluanților în atmosferă: modelarea comportării 
poluanților în atmosferă; depunerea poluanților atmosferici. 

prelegere 



 
 

 

 

Comportarea poluanților în atmosferă: depunerea uscată și 
depunerea umedă a poluanților atmosferici; concentrațiile la sol ale 
poluanților provenind din surse de înălțime (și concentrația maximă). 

prelegere 

Comportarea poluanților în atmosferă: emisii din surse punctiforme 
instantanee; surse liniare continue. 

prelegere 

Comportarea poluanților în atmosferă: modele numerice de dispersie 
a poluanților; validarea și calibrarea modelelor. 

prelegere 

Comportarea poluanților în apele de suprafață. Poluarea organică. 
Procese de oxigenare și dezoxigenare. Model de estimare a poluării 
organice. 

prelegere 
workshop 

Poluarea lacurilor. Eutrofizarea. Recuperarea lacurilor. Modelarea 
unui ecosistem lacustru. 

prelegere 

Poluarea marină. Factori care influențează comportarea poluanților în 
mare. Dispersia poluanților. Eutrofizarea. Deversarea apelor uzate 
citadine în mare. Calculul distanței de deversare. 

prelegere 

Poluarea chimică a solului. Acidifierea solului. Poluarea cu pesticide. 
Poluarea cu deșeuri. Produși recuperați: nămoluri și compost. 

prelegere 

Mecanisme naturale de reducere a contaminării solului. prelegere 

Modelarea comportării poluanților în sol. Deplasarea apelor de 
infiltrație. Modelarea proceselor de transfer. Coeficienți de difuziune 
și factori de întârziere. Monitorizarea apelor subterane. 

prelegere 
discuții 

Bibliografie 
1. STĂNESCU, R s.a. – Dinamica poluanților în mediu, PRINTECH. București 2000 
2. E. L. Cussler, Diffusion, Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge Series in Chemical Engineering, ISBN: 
9780521871211 
3. Derek Ingham I. Pop, Transport Phenomena in Porous Media, Pergamon, 1998, ISBN: 9780080428437 

8.2 Seminar Metode de predare Observații 

Analiza fenomenelor chimice şi biologice care au loc în procesul de 
transfer a poluanților. 

Expunere, aplicații 
practice, 
experimente, 
studiu comparativ 
de caz 

1 lucrare 

Analiza fenomenelor fizice şi termice care au loc în procesul de 
transfer a poluanților. 

1 lucrare 

Difuzia în solide, lichide şi gaze. 1 lucrare 

Modelarea poluanților în atmosferă. 1 lucrare 

Model de previziune a poluării organice. 1 lucrare 

Modelarea comportării poluanților în sol. 1 lucrare 

Predarea lucrărilor de casă. Evaluare rezultatelor. 
studii 
comparativ
e de caz 

Bibliografie 
1. Vermeşan H., Tiuc A. E., Fenomene de Transfer al Poluanților, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2015, 
ISBN 978-973-53-1252-7 
2. Gerard KIELY- Environmental Engineering, McGraw-Hill Publishing Company, England,1997 
3. J. Jeffrey PIERCE, Ruth F. WEINER, P. Aarne VESILIND - Environmental Pollution and Control, 
Butterworth – Heinemann, 1997 



 
 

 

 

4. Valérie LAFOREST – Technologies propres: Méthodes de minimisation  des rejet et de choix des 
procèdes de vaporisation des effluents. Application aux ateliers de traitement de surface. Thèse 1996 
INSA Lyon. France 
5. Gifford, E .A and Hanna – Modeling urban air pollution, Atmospheric  Environment, 8p 870-871, U.S.A., 
1974 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

În ce privește conținutul cursului și formularea conceptelor și exemplelor pentru predare, titularii 
disciplinei au consultat studiile științifice și rezolvări de probleme practice din literatura științifică 
publicate în literatura de specialitate. De asemenea, aceștia s-au consultat și continuă să colaboreze și cu 
alte cadre didactice. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
Test grilă cu 30 de întrebări din 
noțiunile teoretice și practice 
prezentate. 

Colocviu 80% 

10.5 Seminar  
Prezentare referat studiu 
de caz. 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Răspuns corect la minim 10 întrebări și obținerea calificativului admis la seminar 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnologii de achizitie si monitorizare a calitatii mediului 

2.2 Aria de conţinut 
Identificarea metodelor de monitorizare a surselor de poluare, a factorilor de 
poluare / Identificarea aspectelor de mediu / Evaluarea impactului asupra 
mediului  

2.3 Responsabil  de curs Prof. Dr. Abil. Fiz. Radu Fechete – rfechete@phys.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de laborator  Prof. Dr. Abil. Fiz. Radu Fechete – rfechete@phys.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 44.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat 6 

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Fizica I, Fizica II din anul I, Surse de Radiatii Electro-magnetice anul II. 

4.2 de competenţe Masuratori simple. Reprezentari grafice pe hartie milimetrica si pe calculator 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului N/A 

mailto:rfechete@phys.utcluj.ro
mailto:rfechete@phys.utcluj.ro


 
 

 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Prezenţa la aplicații este obligatorie 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C4. Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor: 

 Principiile polarizarii luminii. Metode de producere a polarizarii luminii. Polaroizi. Principiul 
polarizarii rotatorie a luminii si legatura cu concentratia moleculelor optic active. 

 Principiile imprastierii lumini. Imprastierea lumini de tip Mie si Rayleigh si legatura cu 
dimensiunea particulelor. Principiul dispozitivului DLS pentru masurarea imprastierii luminii in 
solutii. Principiul metodei de masurare a imprastierea luminii pe particulele de praf din aer. 

 Masurarea unor concentratii de substante optic active din solutii. 

 Utilizarea impreastierii lumini pentru identificarea particulelor in suspensie din solutii si aer. 

 Principiile Fizicii Moleculelor. Tipuri de legaturi chimice. Pricipiul folosirii tranzitiilor 
electronice din legaturile moleculare pentru identificarea moleculelor in spectroscopia 
UV/VIS. Principiul folosirii tranzitiilor intre nivelele de vibratie ale moleculelor pentru 
indentificarea moleculara in spectroscopia in infrarosu. 

 Utilizarea spectroscopiei UV/VIS pentru identificarea impuritatilor (care contin centre de 
culoare) in solutii. Determinarea turbiditatii relative din spectrele UV/VIS. 

 Principiul de functionarea spectrometrului IR cu transformata Fourier. 

 Utilizarea spectroscopiei in IR cu Transformata Fourier pentru analiza parametrilor solutiilor si 
solidelor. 

 Principiul spectroscopiei de Rezonanta Magnetica Electronica. 

 Utilizarea spectroscopiei RES pentru identificarea impuritatilor paramagentice in probe 
solide. 

 Principiul spectroscopiei si relaxometriei de Rezonanta Magnetica Nucleara. Alegerea celei 
mai bune metode de monitorizare a factorior de mediu. 

 Utilizarea relaxometriei RMN pentru analize specifice a solului si apei. 

 Utilizarea senzorilor de gaz pentru identificarea prezentei fractiilor volatile in aer. 
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Nu e cazul. 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Identificarea surselor şi factorilor de poluare în diferite domenii si a metodelor 
cele mai potrivite pentru monitorizarea factorilor de poluare. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Descrierea si aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor fizice/ 
practice/tehnologice/ingineresti pentru determinarea parametrilor care 
descriu calitatea mediului (aer, apa, sol). 

 Cunoasterea principiilor metodelor specifice pentru evaluarea calitativa si 
cantitativa a fenomenelor naturale si a activităţilor antropice asupra 
calităţii factorilor de mediu. 

 Selectarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor 
elementare privind elaborarea şi exploatarea metodelor de monitorizare a 
mediului. 



 
 

 

 

 Explicarea teoriilor, modelelor şi metodelor elementare specifice 
metodelor spectroscopide de achizitie a datelor pentru monitorizarea 
parametrilor aerului, apei si solului. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază în elaborarea şi exploatarea 
sistemelor active si pasive de monitorizare a factorilor de mediu. 

 Achizitia si analiza datelor obţinute din exploatarea instrumentelor de 
monitorizare a factorilor de mediu. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C1. Introducere: Metode si tehnologi de achizietie si monitorizare a 
factorilor de mediu. 
Polarizarea luminii: Definitie. Polarizare liniara, eliptica, circulara. 
Mijloace de obtinere a luminii polarizate in medii izotrope si medii 
anizotrope (birefringenta). 

Expunerea. 
Conversatia. 
Dialogul. 
Demonstratia 
matematica si prin 
modele 

 

C2. Polarizarea luminii: Polaroizi. Polarimetul. Legea lui Malus. 
Polarizarea rotatorie a luminii. Putere rotatorie. 
Utilizarea luminii polarizate pentru analiza calitatii apelor. 

C3. Imprastierea luminii: Definitie. Imprastierea luminii solare in 
atmosfera. Imprastierea Rayleigh. Imprastierea Mie. 
Utilizarea imprastierii luminii pentru analiza calitatii apelor. 

C4. Imprastierea luminii: Principiul dispozitivului de masurare a 
imprastierii dinamice a luminii (DLS) in solutii. Functii de autocorelatie, 
Transformata Laplace. Obtinerea distributiei marimii particulelelor. 
Principiul dispozitivului de masurare a imprastierii a luminii in aer. 
Utilizarea imprastierii luminii pentru analiza calitatii aerului. 

C5. Introducere in Fizica moleculei: Atomul de hidrogen. Ecuatia lui 
Schrödinger. Numere cuantice. Momentul magnetic. Molecule 
biatomice homonucleare. Ionul molecular de hidrogen. 

C6. Introducere in Fizica moleculei: Orbitali moleculari – metoda 
LCAO. Energia de legatura. Molecule poliatomice. Tipuri de legaturi 

chimice (legatura ,  si ). Integrala de suprapunere. 

C7. Spectroscopie moleculara: Spectre moleculare electronice de 
vibratie si de rotatie. Principiul spectroscopiei in vizibil si ultraviolet. 
Reguli de selectie. 

C8. Spectroscopie moleculara in vizibil si ultraviolet: Spectrometul 
UV-VIS. Caracteristicile spectrului UV-VIS. Legea Ber-Lambert. 
Absorbanta. Transmitanta. Analiza spectrala. 
Utilizarea spectroscopiei UV-VIS pentru analiza calitatii apelor. 

C9. Spectroscopia in infrarosu: Caracteristicile spectroscopiei IR. 
Vibratia-rotatia moleculara. Frecvente caracteristice de grup. Vibratii 
de schelet molecular. Grade de libertate interne. Analiza spectrala. 
Reguli de selectie. 

C10. Spectroscopia in infrarosu: Spectrometrul FT-IR. Interferograma si 
Transformata Fourier. Exemple. Specroscopia Raman. Fluorescenta si 
Fosforescenta. Simularea spectrelor IR si Ramann in softul Gaussian. 
Utilizarea spectroscopiei UV-VIS pentru analiza calitatii apelor si/sau 
solului. 



 
 

 

 

C11. Sectroscopia RES: Caracteristicele generale ale spectroscopiei 
de Rezonanta Electronice de Spin (RES). Componentele unui 
spectrometru RES. 

C12. Sectroscopia RES: Efectul Zeeman. Factorul g-Landé. 
Interactiuni magnetice. Interactiunea hiperfina. Rezonanta 
cuadrupolara nucleara. 
Utilizarea spectroscopiei RES pentru analiza calitatii solului. 

C13. Spectroscopia RMN: Principiile Rezonantei Magnetice Nucleare. 
Aplicatiile RMN in diverse domenii. Ecouri de spin si secvente de 
impulsuri. Utilizarea RMN in situ prin senzori mobili. 

C14. Spectroscopia RMN: Relaxometrie RMN. Ecuatiile Bloch. 
Masurarea timpilor de relaxare T1 si T2. Secvente de impulsuri si 
Transformata Fourier. Transformata Laplace folosita pentru analiza 
multi-component. Spectroscopie/relaxoemtrie RMN uni-
dimensionala si multi-dimensionala. 
Utilizarea spectroscopiei/relaxometriei RMN pentru analiza calitatii 
apelor si/sau solului. 

Bibliografie 
1. Simona Nicoara: “Fizica mediului si a habitatului”, Ed. Risoprint,Cluj-Napoca, 2002 
2. R. Fechete, Elemente de Fizica pentru Ingineri, Editura UT Press, 227 pg., ISBN 978-973-662-375-2 

(2008). 
3. Radu Fechete, Dan E. Demco, Dumitrita C. Moldovan, Ramona I. Chelcea, Eugen Culea, Rezonanta 

Magnetica Nucleara: Metode clasice si Moderne, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-
0441-6, pg. 260 (2010). 

4. N. M. Barlea, Fizica Senzorilor, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2000. 
5. L. Wang, N. Pereira: “Handbook of Environmental Engineering: Air and Noise Pollution Control”, the 

Humana Press, Clifton, New-Jersey, 1979. 

8.2 Laborator  Metode de predare Observaţii 

L1. Microscopul optic pentru studiul impuritatilor. Refractometrul 
Abeé pentru determinarea concentratiilor solutiilor. 

Experiment frontal. 
Demosntratia. 
Modele fizice si 
modelare 
matematica 

 

L2. Polarizarea luminii. Polarizarea rotatorie folosita pentru 
determinarea concentratiilor in lichide a unor molecule organice optic 
active. 

L3. Studiul unui senzor de gaz (gaze inflamabile, alcool, metan, etc). 

L4. Analiza tranizitiilor electronice ale unor materiale impurificate cu 
ioni de metal prin spectroscopie UV-VIS. 

L5. Investigarea proprietatilor structurale ale unor materiale 
impurificate cu ioni de metal prin spectroscopie IR. 

L6. Determinarea spectrelor RES si a factorului giromagnetic al unor 
material impurificate cu ioni de metal. 

L7. Studiul unor proprietati microscopice si macroscopice ale unor 
solutii prin relaxometre RMN. 

Bibliografie 
1. Monica Culea, Simona Nicoara, Eugen Culea, Ioan Gh. Pop: “Monitorizarea factorilor de mediu”, Ed 

Risoprint, Cluj-Napoca, 2003. 
2. S. Rada, E. Culea, P. Pascuta, M. Rada, Metode Spectroscopice de Analiza, U.T. Press, Cluj-Napoca, 2013. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 



 
 

 

 

Disciplina isi propune sa dezvlte aptitudini specifice astfel ca studentii vor fi capabili sa identifice in viata 
de zi cu zi surse de poluare a aerului, apei si solului sa aleaga cele mai potrivite 
aparate/dispozitive/instrumente de masura a acestora in laborator si monitorizare in situ a parametilor 
care pot influenta calitatea mediului si sa propuna, acolo unde este cazul comunitatii, asociatiilor 
profesionale si angajatori masuri de protectie adecvate. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
 

Gradul de insusire a cunostintelor: cunoastrerea 
principiilor de functionare a dispozitivelor de 
monitorizare; identificarea spectrelor/metodelor 
specifice pentru fiecare tip de poluant, reprezntari 
grafice ale parametrilor specifici si analiza 
informatiilor.  

Test scris. 
Prezentare orala 

60 % 

10.5 Laborator  
 

Operarea dispozitivelor specifice: spectrometre UV-
VIS, FT-IR, RES, RMN, DLS, Polarimetru 

Redactare referat 
Prezentare orala 

30 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

N = 1 + 0.6*Tscris + 0.3*Treferat 
Redactarea unui referat pe tema aleasa din lista. 
2.0 p la testul scris. 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor şi a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea 
Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie/inginer de mediu 
industrial 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Bazele Separării Poluanţilor 

2.2 Aria de conţinut (se completează din grila 2: arii de conţinut) 

2.3 Responsabil  de curs Prof.dr.ing Vida-Simiti Ioan – Vida.Simiti@stm.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de laborator  
c.d.a. Drd. Biol. Plugaru Sebastian Cristian Radu - 
Sebastian.PLUGARU@imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul  I 2.7 Tipul de evaluare  E 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 45.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Desen tehnic, Mecanica fluidelor, Fizică 

4.2 de competenţe Desen tehnic, Mecanica fluidelor, Fizică 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Nu este cazul. 



 
 

 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Prezenţa şi efectuarea lucrărilor şi a aplicaţiilor de laborator 
este obligatorie 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Definirea conceptelor fundamentale necesare pentru aplicarea teoriilor si metodologiei stiintifice 
de mediu. 
Utilizarea cunostintelor stiintifice de baza in definirea si explicarea  metodelor si procedeelor de 
depoluare si separare a poluantilor din apa, aer, sol. 
Calculul si determinarea principalilor indicatori ai procedeelor de separare a poluantilor: viteza de 
sedimentare gravitationala viteza de sedimetare centrifugala, viteza de flotatie, calculul de 
dimensionare preliminara a unui decantor, coeficientul de permeabilitate a filtrelor, finetea de filtrare 
a filtrelor, etc. 
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 Elaborarea unui  studiu sau analiză bibliografică  referitoare la  probleme specifice domeniului, cu 
evaluarea posibilităţilor de prescriere a unor procedee de separare a poluanţilor, in conditii de 
aplicare a normelor deontologice si de etica profesionala in domeniu, precum si de securitate si 
sanatate in munca  
Realizarea unui studiu/ proiect in echipa cu respectarea responsabilitatilor si sarcinilor stabilite 
privitoare la tehnologiile de depoluare în mediul industrial.  
Elaborarea, tehnoredactarea si sustinerea in limba roman si intr-o limba de circulatie internationala 
a unei lucrari de specialitate pe o tema actuala in domeniu referitoare la tehnologiile de depoluare 
în mediul industrial de elaborare şi procesare a materialelor metalice. 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoasterea bazelor teoretice a procedeelor de separare a poluantilor 
solizi din apa, aer, sol. 

7.2 Obiectivele specifice 
Cunoasterea principalior indicatori de performanta ai procedeelor de 
separare a poluantilor 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Poluanţi. Surse de poluare. 

Prezentare prin 
exprimare libera 
combinata cu 
dictarea concluziilor 
utilizarea video si 
tabla 

 

Clasificarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de separare. 

Decantarea statică. Sedimentarea particulelor izolate. 
Sedimentarea globală. 

Echipamente pentru decantare. 

Separarea prin centrifugare. 

Echipamente pentru centrifugare 

Separarea prin flotaţie 

Echipamente pentru flotaţie 

Filtrarea. Materiale filtrante 

Caracteristici funcţionale ale filtrelor 
Tehnici de filtrare 



 
 

 

 

Procedee speciale de filtrare 

Membrane filtrante 

Bibliografie 
In biblioteca U T C N 
1. Rusu, G. Rojanschi, V., Filtrarea în tehnica tratării şi epurării apelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1980. 
2. I. Vida-Simiti, V. Popescu, Metode de separare a polunatilor, Ed. UTPRES, Cluj-Napoca, 2003, 300pag. 
3. Vida-Simiti, I., Materiale sinterizate permeabile, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1998. 
4.  I. Vida-Simiti, Procedee fizico-mecanice de separare a poluantilor, Ed.UTPRES, Cluj-Napoca,2007, 
232pag.  
6. Norme şi standarde din domeniul materialelor filtrante. 
In alte biblioteci 
1.Rojanschi, V., ş.a., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1998. 
2. Sanda Vişan, ş.a., Mediul înconjurător. Poluare şi protecţie. Ed. Economică, Bucureşti, 1998. 
3. Rivet, P., Guide de la separation liquide – solide. IDEXPO, Paris, 1982.  
4. Ciaccio, L., Water and polluation, Handbook, Marcel Dekkel, Inc., New York, 1981. 
5. Jalankai, G., Water related enviromental problems, Ed. Vituki, Budapesta, 1997. 
6. Ardeleanu, A., Management ecologic, Ed.  Servo-Sat, Arad, 2000 

8.2 Laborator  Metode de predare Observaţii 

1. Prezentarea lucrărilor de laborator. Norme de prevenire a 
accidentelor în laborator 

Prezentare video. 
Prezentarea 
materialelor, 
echipamentelor şi a 
tehnicilor de 
laborator aplicate 

Se impune 
conspectare
a lucrării şi 
cunoaşterea 
tehnicilor de 
efectuare a 
lucrărilor 

2.Analiza de sedimentare a impurităţilor solide 

3.Determinarea compoziţiei granulometrice a nisipurilor filtrante. 

4. Determinarea porozităţii deschise a materialelor sinterizate 
permeabile. 

5. Tehnici de determinare a dimnsiunii porilor şi a fineţei de 
filtrare. 

6. Determinarea permeabilităţii mediilor filtrante 

7.Vizite de studiu şi documentare la staţiile de tratare a apei 
potabile, de epurare a apelor  uzate şi a mediului industrial. 

8. Colocviu- verificarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite 

Bibliografie 
Vida-Simiti, Bazele separării poluanţilor. Aplicaţii practice, U.T. Pres Cluj-Napoca, 2004 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Aspectele teoretice, exemplele de calcul şi aplicaţiile practice din conţinutul disciplinei sunt în 
concordanţă cu problematica de mediu din firmele productive de procesare a materialelor şi fabricaţie a 
produselor. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
Trei subiecte (teorie şi calcul ingineresc) 
referitoare la procedeele de separare a 
poluantilor 

Probă scrisă şi discuţii 75% 



 
 

 

 

10.5 Seminar/ 
Laborator  

Exprimarea si interpretarea rezultatelor 
experimentale 

Intrebări şi discuţii 25% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Cunoaşterea pe ansamblu a fiecărui subiect corespunzător notei 5. 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Biotehnologii în ingineria şi protecţia mediului 

2.2 Aria de conţinut Identificarea funcţionării echipamentelor pentru protecţia mediului 

2.3 Responsabil  de curs Prof.dr.ing. Popescu Violeta violeta.popescu@chem.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de laborator  Prof.dr.ing. Popescu Violeta violeta.popescu@chem.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DS/DOP 

2.9 Codul disciplinei 46.10 

 
3. Timpul total estimate 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 1 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 14 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 50 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu e cazul 

4.2 de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului N/A 

5.2. de desfăşurare a laboratorului  Prezenţa la aplicații este obligatorie 

 



 
 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C2.3-Aplicarea cunoştinţelor tehnice şi tehnologice de bază în definirea şi explicarea 
conceptelor specifice ingineriei şi protecţiei mediului  
 
C2.5-Identificarea celor mai bune soluţii tehnice si tehnologice in vederea implementării 
proiectelor profesionale de ingineria şi protecţia mediului  
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CT3-Utilizarea eficienta a surselor informaţionale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri 
on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulaţie internaţională  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

C2-Gestionarea şi soluţionarea problemelor specifice de mediu pentru 
dezvoltarea durabilă. 

7.2 Obiectivele specifice 
C2.5-Identificarea celor mai bune soluţii tehnice si tehnologice in vederea 
implementării proiectelor profesionale de ingineria şi protecţia mediului 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Definirea noţiunii de biotehnologie. 

Slideshow  

Clasificarea biotehnolgiilor. 

Procese de fermentare. 

Procese biochimice implicate în formarea poluanţilor. 

Biotehnologii cu aplicaţii în industria alimentară. 

Biotehnologii cu aplicaţii în industria farmaceutică. 

Biotehnologii cu aplicaţii legate de protecţia mediului. 

Aplicaţii ale biotehnologiilor în procese de tratare a poluanţilor. 

Metode biologice de tratare a deşeurilor municipale. 

Compostarea. 

Fermentare anaerobă în scopul obţinerii biogazului. 

Procese de tratare biologică a apelor reziduale. Procese aerobe, 
procese anaerobe. 

Procese de bioremediere a solurilor. 

Tratarea biologică a apelor provenite din industria alimentară. 

Bibliografie 
1. Marian Petre, Alexandru Teodorescu, Biotehnologia protecţiei mediului : note de curs. Vol. 1 / 
Bucureşti : Editura CD Press, 2009. 
2. MUSCA, Gavril, GIURCA, Radu , Biotehnologii. Aplicatii industriale : culegere documentara tematica, 
Bucuresti : INID, 1987. 
3. BĂDULESCU, Camelia, Biotehnologii în protecţia mediului / Camelia Bădulescu, Petroºani : Universitas, 
2010 
4. AGATHOS, Spiros N., REINEKE, Walter, Biotechnology for the environment: soil remediation / edited by 
Spiros N. Agathos and Walter Reineke, Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic, 2002. 

8.2 Laborator  Metode de predare Observaţii 

Prezentarea lucrărilor. Protecţia muncii. 
Experimente  

Obţinerea oţetului prin procese fermentative. 

http://193.226.5.59:8060/alipac/OMWOISOVLBTXDDSMODEJ-00042/full-set?NUM=000005
http://193.226.5.59:8060/alipac/OMWOISOVLBTXDDSMODEJ-00046/full-set?NUM=000006


 
 

 

 

Analiza oţetului. Determinare pH şi concentraţie. 

Procese de degradare aerobe ale deşeurilor solide. Compostarea. 

Obţinerea drojdiei de bere. 

Realizarea unei antibiograme. 

Evaluarea activităţii de laborator 

Bibliografie 
Marchiş Diana, BĂDULESCU, Camelia,  Biotehnologii : îndrumător de lucrări practice / Diana Marchiş, 
Camelia Bădulescu, Petroşani, Editura Universitas, 2003  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Absolvenţii vor dobândi cunoştinţe esenţiale legate de principalele biotehnologii. Exemple de tehnologii 
cu aplicaţie în industria alimentară şi farmaceutică . Exemple de tehnologii cu aplicaţie în protecţia 
mediului. Vor putea alege o metodă de depoluare biologică în funcţie de natura, concentraţia şi 
proprietăţile poluanţilor. 

 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
Evaluarea se bazează pe înţelegerea şi 
corelarea noţiunilor învăţate. 

Examenul constă dintr-un 
test grilă  (1 oră). 

80 % 

10.5  
Laborator  

Se evaluează modul în care studenţii au 
înţeles modul de lucru şi metodele de calcul. 

Test final cu probleme de 
calcul. 

20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode chimice şi biologice de depoluare a mediului 

2.2 Aria de conţinut Identificarea funcţionării echipamentelor pentru protecţia mediului 

2.3 Responsabil  de curs Prof.dr.ing. Popescu Violeta violeta.popescu@chem.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de laborator  Asist.dr.ing. Andreia Molea –andreia.molea@auto.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DS/DOP 

2.9 Codul disciplinei 46.20 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 1 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 14 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 50 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Chimie 

4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului N/A 

5.2. de desfăşurare a laboratorului  Prezenţa la aplicații este obligatorie 

 



 
 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C2.3-Aplicarea cunoştinţelor tehnice şi tehnologice de bază în definirea şi explicarea conceptelor 
specifice ingineriei şi protecţiei mediului  
 
C2.5-Identificarea celor mai bune soluţii tehnice si tehnologice in vederea implementării 
proiectelor profesionale de ingineria şi protecţia mediului  
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CT3-Utilizarea eficienta a surselor informaţionale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri 
on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulaţie internaţională  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

C2-Gestionarea şi soluţionarea problemelor specifice de mediu pentru 
dezvoltarea durabilă. 

7.2 Obiectivele specifice 
C2.5-Identificarea celor mai bune soluţii tehnice si tehnologice in vederea 
implementării proiectelor profesionale de ingineria şi protecţia mediului 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Principiile generale ale transferului de masa interfazic. 
Difuzia. 

Slideshow  

Tensiunea superficială; Unghiul de umectare; Suprafaţa 
specifică. 

Adsorbtia. 

Izoterme de adsorbţie 

Absorbtia. 

Chemosorbţia. 

Procese de schimb ionic. 

Neutralizarea 

Precipitarea.  

Extracţia 

Oxidarea si reducerea 

Epurarea biologica aeroba 

Epurarea biologica anaeroba 

Exemple de tehnologii de depoluare, pentru principalii 
poluanţi. 

Bibliografie 
Ioan Vida-Simiti, Violeta Popescu, Metode de separare a poluanţilor, Editura UTPRES, Cluj-Napoca (ISBN 
973-8335-22-1), 2003, 220 pag. 
Violeta Popescu, Andreia Molea, George Liviu Popescu, Corneliu Rusu-Trişcă, Ileana Cojocaru, Reducerea 
poluării – aplicaţii. Metode fizico-chimice de separare a poluanţilor. 
Editura Sitech, Craiova, (ISBN 978-606-11-4176-0), 2014, 100 pag. 

8.2 Laborator  Metode de predare Observaţii 

Prezentarea lucrărilor. Protecţia muncii. Experiment  



 
 

 

 

Adsorbţia substanţelor organice din gaze pe cărbune activ 

Adsorbţia acidului acetic din soluţii pe cărbune activ 

Determinarea suprafeţei specifice a unor adsorbanţi 

Absorbţia amoniacului în apă şi în soluţii acide 

Precipitare 

Evaluarea activităţii de laborator 

Bibliografie 
Violeta Popescu, Andreia Molea, George Liviu Popescu, Corneliu Rusu-Trişcă, Ileana Cojocaru, Reducerea 
poluării – aplicaţii. Metode fizico-chimice de separare a poluanţilor. 
Editura Sitech, Craiova, (ISBN 978-606-11-4176-0), 2014, 100 pag. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Absolvenţii vor dobândi cunoştinţe esenţiale legate de principalele metode de fizico-chimice şi biologice 
de înlăturare a poluanţilor din efluenţi gazoşi sau lichizi. Vor putea alege o metodă de depoluare în 
funcţie de natura, concentraţia şi proprietăţile poluanţilor. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
Evaluarea se bazează pe înţelegerea 
şi corelarea noţiunilor învăţate. 

Examenul constă dintr-un 
test grilă  (1 oră). 

80 % 

10.5 Laborator  
Se evaluează modul în care studenţii 
au înţeles modul de lucru şi metodele 
de calcul. 

Test final cu probleme de 
calcul. 

20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

•  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnologii si echipamente de epurarea a aerului I 

2.2 Aria de conţinut 
Indicatori de calitate ai mediului  
Identificarea surselor şi factorilor de poluare în diferite domenii  

2.3 Responsabil  de curs S.l.dr.ing.Porcar Dumitru-Dan – dan.porcar @imadd.utcluj.ro  

2.4 Titularul activităţilor de laborator S.l.dr.ing.Porcar Dumitru-Dan – dan.porcar @imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS/DOB 

2.9 Codul disciplinei 47.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren - 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Absolvirea cursului  Chimia mediului 

4.2 de competenţe Absolvirea cursului Analiza proceselor industriale 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Efectuarea temelor de casa 

5.2. de desfăşurare a laboratorului  Prezenta la loborator este obligatorie 



 
 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C2.1-Descrierea si aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor practice/ tehnologice/ ingineresti 
pentru determinarea stării calităţii mediului (indicatorii de calitate ai aerului)  
C2.2-Explicarea şi interpretarea conceptelor, metodelor şi modelelor de bază în probleme de 
ingineria mediului  (conceptele legate de reducerea emisiilor poluante in atmosfera) 
C2.3-Aplicarea cunoştinţelor tehnice şi tehnologice de bază în definirea şi explicarea conceptelor 
specifice ingineriei şi protecţiei mediului  (legate de parametrii de functionare ai echipamentelor de 
epurare a poluantilor solizi din gaze) 
C2.4-Evaluarea calitativa si cantitativa a fenomenelor naturale si a activităţilor antropice asupra 
calităţii factorilor de mediu  (explixcitarea indicatorilor de calitate ai aerului atmospheric) 
C2.5-Identificarea celor mai bune soluţii tehnice si tehnologice in vederea implementării proiectelor 
profesionale de ingineria şi protecţia mediului  (legate de proiectarea sistemelor de epurare a 
gazelor) 
C4.1-Selectarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor elementare privind 
elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare si prevenire a poluării (studii asupra legilor 
determinante asupra indicatorilor de calitate analizati –legea 104 din 2011 legea calitatii aerului 
inconjurator) 
C4.2-Explicarea teoriilor, modelelor şi metodelor elementare specifice sistemelor de monitorizare a 
poluanţilor (lucrari de laborator pentru identificarea indicatorilor de calitate ai aerului) 
C4.3-Aplicarea de principii şi metode de bază în elaborarea şi exploatarea sistemelor de 
monitorizare a poluanţilor (experimentari de laborator si monitorizarea datelor pe calculator) 
C4.4-Evaluarea datelor obţinute din exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor (determinarea 
tipurilor de poluanti si metodele tehnice de retinere ale acestora la sursa de poluare) 
C6.1-Definirea conceptelor elementare de management şi marketing  ( asistemelor de epurare si 
comercializare a materialelor secundare retinute in urma proceselor de epurare a gazelor) 
C6.3-Aplicarea de principii şi metode de bază în rezolvarea problemelor de management şi 
marketing ( studierea legislatiei privind indicatorii de calitate ai aerului si penalitatilor legate de 
depasirea nivelelor maxime admise de poluanti) 
C6.4-Analiza practicilor de management si marketing in ingineria si protectia mediului (Studierea 
metodelor necesare pentru investitiile legate pentru reducerea nivelului de poluare atmosferica. 
Studierea modelelor de dispersie a poluantilor in atmosfera.) 
C6.5-Aplicarea conceptelor si teoriilor din domeniul comunicării si managementului pentru 
promovarea proiectelor de mediu (analiza metodelor de monitorizare a indicatorilor de calitate ai 
aerului atmosferic specifice poluanților si surselor de generare ale acestora.  
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CT1-Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea 
responsabilităţilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente (Interconectarea disciplinei la 
problemele legate de Sanatatea si securitatea in munca, Riscul si securitatea induastriala si 
legislatia din domeniul protectiei mediului) 
CT2-Identificarea rolurilor si responsabilităţilor intr-o echipa pluridisciplinară si aplicarea de tehnici de 
relaţionare si munca eficienta in cadrul echipei ( Interconectarea problemelor studiate la aceasta 
disciplina cu activitatea de paractica din timpul procesului de educatie. Studiul muncii in echipa la 
rezolvarea problemelor de cercetare si proiectare a aechipamentelor de epurare a aerului) 
CT3-Utilizarea eficienta a surselor informaţionale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-
line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulaţie internaţională ( Softuri specific 
pentru monitorizarea indicatorilor de calitate ai aerului. Acesarea unor site-uri legate de indicatorii 
de calitate ai aerului – Agentia nationala de meteorologie si hidrologie si Agentia natioanala pentru 
protectia mediului) 



 
 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoașterea modului de dispersie a poluanților in atmosfera 

Cunoașterea metodelor de protecția a atmosferei 

7.2 Obiectivele specifice 

Cunoașterea aspectelor legislative si tehnice legate de indicatorii de calitate 
ai aerului atmosferic 
Cunoașterea fizicii si chimiei atmosferei 
Cunoașterea echipamentelor de analiza si recoltare a gazelor 
Cunoașterea echipamentelor de epurare a gazelor 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Istoric asupra poluării atmosferei. Aspecte legislative legate de 
protectia atmosferei. Proprietăţile fizico-chimice ale aerului curat; 

Multimedia  

Definirea şi clasificarea impurităţilor atmosferice. Impactul 
impurităţilor asupra florei, faunei, construcţiilor, apei şi solului 

Surse de poluare. Clasificare. Industrii poluante 

Definirea şi identificarea surselor de poluare industriale 

Dispersia poluanţilor în jurul sursei de poluare. Determinarea 
concentraţiei de poluanţi din jurul sursei de poluare 

Teorii şi relaţii de calcul ale concentraţiilor de poluanţi solizi lichizi 
sau gazoşi din jurul surselor de poluare 

Efectele negative ale poluanţilor asupra elementelor de transport şi 
distribuţie la deplasarea acestora dinspre sursa de poluare şi sursa 
de emisie a acestora în atmosferă 

Ventilarea halelor industriale. Cerinţe. Relaţii de calcul şi 
dimensionare 

Echipamente de epurare a aerului. Clasificare. Cerinţe generale 

Instalaţii care folosesc principiul de epurarea prin detentă. Teorii. 
Relaţii teoretice 

Camerele de depunere simple. Prezentare generala. Relaţii de 
dimensionare 

Alte echipamente care folosesc principiul de epurare prin detentă. 
Aplicaţii 

Teorii şi relaţii de calcul asupra principiul de epurarea prin impact, 
şoc şi inerţie 

Aparate şi instalaţii care folosesc principiul de epurarea prin impact, 
şoc şi inerţie 

Bibliografie 
Porcar, D.D., Scxhimbări climatice şi protecţia atmosferei, Editura .U.T.PRESS, Cluj-Napoca 2009, ISBN 
978-973-662-464-3 
Porcar, D.D., Rusu, T., Mureşan, I., Managementul situaţiilor de urgenţă, Editura U.T.PRESS, Cluj-Napoca, 
2010, ISBN 978-973-662-547-3 
Alte material puse la dispozitia studentilor de cadrul didactic 

8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 

Protecţia muncii. Elemente de pază şi protecţie contra incendiilor în 
laborator 

Oral si analize 
practice in laborator 

 
Metode de prelevare a poluanţilor gazoşi din aerul atmosferic. 



 
 

 

 

Metode de analiza rapida a substanţelor chimice prezente in aerul 
atmosferic; 

Procedee de recoltare a emisiilor de pulberi şi praf. Metodele 
gravimetrice de calcul a concentraţiilor de poluanţi 

Materiale filtrante. Determinarea căderii de presiune la aspiraţie pe 
materialele filtrante. Determinarea permeabilității mediilor filtrante 

Determinarea parametrilor de funcţionare ai epuratoarelor 
electrostatice 

Instalații de colectare a poluanților gazoși la băile industriale 

Predarea lucrărilor .Evaluare. Recuperare lucrari 

Bibliografie 
Porcar, D.D., Scxhimbări climatice şi protecţia atmosferei, Editura .U.T.PRESS, Cluj-Napoca 2009, ISBN 
978-973-662-464-3 
Lucrari de laborator puse la dispozitia studentului de catre cadrul didactic 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina este fundamental pentru specializarea din domeniu, analizând metodele de reducere a poluării 
unui important factor de mediu.  Disciplina este foarte ceruta de mediul de afaceri. Disciplina lărgește 
orizontul de cunoaștere a specialiștilor din domeniul protecției mediului si ofera o baza de informare asupra 
modului de transfer a poluantilor in mediu prin intermediului aerului atmosferic. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs 
Evaluarea cunoștințelor de baza 
Teme de casa 

Scris 
80% (60 % examen 
+20 % teme de casa) 

10.5 Laborator  Analiza activitatii la laborator 
Predarea laboratoarelor si 
oral 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă Nota minima 5 la examen (Predarea temelor de casa si sustinerea 
laboratoarelor este conditie de prezentare la examenul scris.) 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor şi a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie/Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiza proceselor industriale II 

2.2 Aria de conţinut Identificarea surselor şi factorilor de poluare în diferite domenii 

2.3 Responsabil  de curs Conf. Dr. ing. Emil RIŢI-MIHOC, emil.riti@imadd.utcluj.ro  

2.4 Titularul activităţilor de laborator 
/ proiect 

Conf. Dr. ing. Emil RIŢI-MIHOC, emil.riti@imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 48.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator/proiect 1/1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator/proiect 14/14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi (consultatii, vizita la unitati industrial din domeniu) 8 

3.7 Total ore studiu individual 48 

3.8 Total ore pe semestru 104 

3.9 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cunoştinţe generale de: tehnnologia materialelor, bazele separării poluanților 

4.2 de competenţe 
Cunoştinţe generale de: bazele separării poluanților, desen tenhic, utilizarea 
Soft-urilor (Word, AutoCad), tehnologia materialelor 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală curs/amfiteatru, mijloace de învățământ (PC, videoproiector)   

mailto:emil.riti@imadd.utcluj.ro
mailto:emil.riti@imadd.utcluj.ro


 
 

 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Laborator, dotări materiale specifice laboratorului de  
Termenul predării proiectului este stabilit de titular de comun acord cu 
studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate;  

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Cunoaşterea aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor practice/ tehnologice/ inginerești 
pentru determinarea stării calităţii mediului  
Selectarea conceptelor, abordarilor, teoriilor, modelelor şi metodelor elementare de calcul 
tehnologic 
Cunoaşterea structurii proceselor industriale,  asectoarelor de producție și a infrastructurii specifice 
unităților industriale 
Cunoaţterea principalelor elementelor spcifice proceselor industriale. 
Cunoaşterea  principalelor procese industriale îtâlnite în producţia actuală de bunuri 
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Dezvoltare personală şi profesională în domeniul proceselor industriale 
Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea 
responsabilităților pentru deciziile luate si a riscurilor aferente 
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de 
relationare si munca eficienta in cadrul echipei 
Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri 
on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala  

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

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Abordarea unitară şi sistemică a diverselor procese industriale, resurse, 
structură, spaţii de producţie fluxuri de materiale, etc. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Cunoaţterea principalelor elementelor spcifice proceselor industriale. 
Cunoaşterea  principalelor procese industriale îtâlnite în producţia actuală de bunuri  
Analiza impactului asupra mediului a proceselor industriale. 
Identificarea surselor de poluare ale principalelor procese industriale. 
Cunoaţterea principalelor sisteme de colectare, evacuare şi tratare a reziduurilor 
rezultate din procesele industriale. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Procesele din industria extractivă. Resursele de materii prime şi 
minereuri. Aspecte ale proceselor de exploatare minereurilor. 

Prelegere/ 
videoproiector 

 

Aspecte ale proceselor de procesare şi prelucrare a minereurilor.  

Impactul asupra mediului a proceselor din industria extractivă şi 
de preparare a minereurilor 

Procesele industriale din industria energetică. Principii ale 
conversiei energieie. Surse de energie. Clasificarea sistemelor de  
producere a energiei electrice 

Procesele din centralele termoelectrice, nuclearo-electrice si 
hidroelectrice. Sisteme de conversie a energiei din surse 
neconvenţionale. 

Impactul asupra mediului a proceselor din industria energetică 



 
 

 

 

Procesele tehnologice din industria petrochimică. Prelucrarea 
ţiţeiului, fabricarea cauciucului, fabricarea fibrelor sintetice. 
Valorificarea gazelor naturale 

Impactul asupra mediului a proceselor din industria petrochimică 

Procesele din industria materialelor de construcţii şi din 
construcţii. 

Impactul asupra mediului a proceselor din industria materialelor 
de construcţii şi din construcţii. 

Procesele din industria metalurgică şi siderurgică 

Impactul asupra mediului a proceselor din industria metalurgică 
şi siderurgică 

Procesele din industria constructoare de maşini 

Impactul asupra mediului a proceselor din industria 
constructoare de maşini 

Bibliografie 
1. Riţi-Mihoc. E. Riţi-Mihoc, E.-N., Analiza proceselor industriale I, Curs format electronic. 
2. Riţi-Mihoc. E. Riţi-Mihoc, E.-N. Dan, V., Analiza proceselor industriale – Îndrumător aplicaţii practice , 

Format electronic. 
3. Butnariu, I., ş.a. Procese şi tehnologii în metalurgia extractivă, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1995 ISBN 973-

31-0838-3. 
4. Taloi, D., Optimizarea proceselor tehnologice, Editura Academiei, Bucureşti 1987 
5. Vermeşan, Gh.. Tratamente termice,  Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987. 
6. Zirbo, Gh., Ciobanu, I., Tehnologia Turnării,  Univ. Tehnică, Cluj-Napoca, 1989  
7. Abrudan, I.,-  Sisteme flexibile de fabricaţie. – concepţie de proiectare şi management, 1996 
8. Cernat, C-tin, s.a. – Bazele proiectarii, reproiectarii si modernizarii intreprinderilor, Ed. Tehnica, 

Bucuresti, 1998. 
9. Ciobanu, I. ş.a.,- Proiectarea turnătoriilor, Universitatea “Transilvania”, Braşov, 1993. 
10. Crişan, I., - Tehnologia de sistem. 1980. 
11. Drăghici, Ghe., - Bazele teoretice ale proiectării proceselor tehnologice în construcţia de maşini, 1971. 
12. Elmagraby, S. E., - Proiectare sistemelor de productie, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1968. 
13. Herniaux, G., Noyé, D., - Améliorer la qualité des processus, INSEPT Paris, 1990 
14. Mayard, H. B., Conducerea activităţii economice, vol. II. 1971 
15. Penescu, C., s.a., - Procese optimale. 1976. 
16. Picos, C., s.a., - Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice, 1996. 
17. Tissier, D., - Guide pratique pour la gestion des unités et des projets, INSEPT Paris, 1990. 

8.2. Laborator / Proiect  Metode de predare Observaţii 

Tema de proiect: Analiza ecotehnologică a unui proces de 
fabricaţie 

Activitate 
interactivă/Realizarea 
activității de 
proiectare sub 
coordonarea cadrului 
didactic 

 

Stabilirea temei de proiecatre. Documentare asupra procesului. 
Stabilirea procesului tehnologic (faze, operaţii, etc.), 
tehnologiilor aplicate şi a principalelor dotări 

Descrierea fluxului de materiale. Stabilirea bilanţului de 
materiale şi energetice. 

Stabilirea regimului de lucru. Determinarea fondului de timp. 
Dimensionarea capacităţilor de producţie. Alegerea 
tehnologiilor şi a utilajelor specifice 

Identificarea principalelor surse de poluare şi a caracteristicilor 



 
 

 

 

diverselor reziduuri poluante rezultate din proces.  

Calculul cantităţilor de reziduuri rezultate din proces. Stabilirea 
sistemelor de colectare, evacuare şi tratare a reziduurilor 
poluante. 

Dimensionarea a sistemelor de colectare, evacuare şi tratare a 
reziduurilor poluante. 

Realizarea unui desen în AUTOCAD a unuia din elementele 
sistemelor de colectare, evacuare şi tratare a reziduurilor 
poluante (de ex. Depozit conform pentru reziduuri solide, 
schema sistemului de ventilaţie a spaţiilor de producţie, staţie 
de tratare a apelor reziduale, etc.). 

Bibliografie 
1. Riţi-Mihoc. E. Riţi-Mihoc, E.-N. Dan, V., Analiza proceselor industriale – Îndrumător aplicaţii 

practice , Format electronic  
2. Riţi-Mihoc. E. Riţi-Mihoc, E.-N., Analiza proceselor industriale I, Curs format electronic. 
3. Zirbo Gh. ş.a. – Îndrumător de laborator pentru turnătorie, Lito. I.P. Cluj-Napoca, 1986  
4. Zirbo, Gh., Ciobanu, I., Tehnologia Turnării,  Univ. Tehnică, Cluj-Napoca, 1989. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Titilarul cursului este preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Piese Turnate din România şi membru în 
Consiliul Naţional al Asociaţiei Tehnice de Turnătorie din România, având consultări periodice cu 
specialişti din domeniu atât din învăţământul superior cât şi din mediul de afaceri din industrie. 
Întâlnirile periodice au vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și 
coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.  
Conținuturile abordate acoperă problemele principale ale disciplinei ce asigură familiarizarea studenților 
cu problematica specifică disciplinei (concepte, principii și metode de cunoastere, cercetare, analiză 
critică, inovare, transfer în sfera practică-productivă);  
Curriculumul disciplinei este alcătuit astfel încât să faciliteze formarea competențelor profesionale 
(specifice profesiei, prevăzute in documentele RNCIS) și a competențelor transversale;  
Conținuturile disciplinei au fost selectate ca urmare a colaborării cadrelor didactice cu alte cadre 
didactice din universitati din tara si/sau strainatate, ca urmare a colaborării cu mediul de afaceri  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea conceptelor de bază proprii disciplinei și 
explicarea interdependențelor dintre ele;  
Comunicarea unor informații utilizând corect limbajul 
științific, de specialitate specific proceselor industrial. 
Demonstrarea unei gandiri coerente, tehnice, logice, în 
prezentarea principiilor şi metodelor de analiză 
ecotehnologică a proceselor industrial. 
Demonstrarea capacității de a aplica cunoștințele 
teoretice în rezolvarea unor probleme practice.  

Examen – 
evaluare scrisă  
 

60% 



 
 

 

 

10.5 Proiect  
Demonstrarea capacității de analiză, sinteza, abstractizare 
si concretizare a cunoștințelor teoretice, în analiza 
ecotehnologică a proceselor industriale. 

Evaluare 
sumativă la 
predarea 
proiectului 
realizat 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Comunicarea, utilizând corect limbajul științific, de specialitate vehiculat în cadrul disciplinei 
referitor la principiile de bază ale analizei proceselor industriale;  

• Aplicarea cunoştiinţelor la analiza eco-tehnologică a proceselor industriale.  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management ecologic II 

2.2 Aria de conţinut 
Sistem integrat de management de mediu (calitate, mediu, siguranţă şi 
securitate ocupaţională, responsabilitate socială) 

2.3 Responsabil  de curs S.L.dr.ing. Avram Simona-Elena, simona.avram@imadd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de seminar  S.L.dr.ing. Avram Simona-Elena, simona.avram@imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 49.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar  1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar  14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat 2 

Examinări 3 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 36 

-3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Promovarea examenului la disciplina Management Ecologic 1 

4.2 de competenţe Funcţionarea unor organizaţii industriale, Analiza proceselor industriale,  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu laptop şi videoproiector 



 
 

 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului  
Sală dotată cu laptop şi videoproiector  
Vizite de studii în unități industriale. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

- Să cunoască metodele şi instrumentele din managementul mediului, 
- Să cunoască elementele componente ale sistemelor de management după ISO 14001 şi EMAS, 
- Să cunoască evaluarea ciclului de viață al produsului şi Eco-etichetarea produselor, 
- Să cunoască utilizarea indicatorilor de performanță ai mediului,  
- Să efectueze o analiză de mediu pentru un amplasament, 
- Să formuleze programe de management de mediu şi de monitorizarea factorilor de mediu 

pentru firme industriale, 
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• realizarea de conexiuni înspre alte discipline studiate; 
• inţelegerea interdisciplinarităţii ingineriei şi protecţiei mediului în industrie; 
• promovarea conştientizării asupra importanţei caracterului interdisciplinar, a managemetului 

ecologic 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea de competente privind implementarea la nivel organizaţional a 
sistemelor de management al mediului  

7.2 Obiectivele specifice 

- Asimilarea cunoștințelor teoretice privind tipurile de sisteme de 
management de mediu, 

- Obținerea unor deprinderi pentru analiza procesuală în vederea 
identificării din procese a aspectelor de mediu şi cuantificarea acestora, 

- Obținerea unor deprinderi pentru stabilirea indicatorilor de performanță 
de mediu şi formularea unor programe de mediu specifice, 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Obs 

1. Managementul mediului – istoric, concepte, cerinţe specifice. /2 ore/. 

Expunere 
interactivă, 

dialog utilizarea 
suportului de 

curs şi a 
materialelor 
suplimentare 

Video-
proiecto

r 

2. Sisteme de management de mediu – ISO 14001 şi EMAS/4 ore/. 

3. Implementarea, auditul şi certificarea unui SMM într-o organizaţie. /2 
ore/ 

4. Indicatori ai performanţei de mediu -  ISO 14031. /2 ore/ 

5. Integrarea unui sistem de management mediu cu alte sisteme de 
management. /2 ore/ 

6. Monitorizarea mediului şi a impactului de mediu. /2 ore/ 

7. Instrumente şi metode utilizate în sistemul de management de mediu. 
(Analiza ciclului de viaţă. Ecoeticheta. etc) /4 ore/ 

8. Managementul factorilor de mediu (apă, sol, aer)  - elemente 
preliminare. /4 ore/ 

9. Managementul deșeurilor - elemente preliminare. /2 ore/ 

10. Managementul substanțelor chimice şi chimice periculoase. - elemente 
preliminare. /2 ore/ 

11. Gestionarea zgomotului ambiental. Harta sonometrică a oraşelor. /2 ore/ 



 
 

 

 

8.2 Seminar  
Metode de 

predare 
Obs. 

1. Modelul sistemului  de management de mediu ȋntr-o organizație 
industrială. Politica de mediu pentru /2 ore/ Activitatea de la 

seminar se 
bazează pe 

lucrul în echipă. 
Pentru formarea 

deprinderilor 
specifice se vor 
realiza vizite de 
studii în unităţi 
industriale din 

diverse domenii 
de activitate. 

Sală 
dotată 

cu 
Video-

proiecto
r şi 

calculat
or 

2. pentru o firmă Analiza de proces cu identificare aspecte de mediu. /2 
ore/ 

3. Proiectarea grilei de identificare şi evaluarea aspectelor de mediu.  
4. Identificarea şi evaluarea aspectelor de semnificative de mediu dintr-o 

organizație. /2 ore/ 

5. Program de monitorizare pe factori de mediu, pentru o organizație. /2 
ore/ 

6. Program de management de mediu. (Obiective, ținte şi indicatori de 
calitate pentru factorii de mediu.) /2 ore/ 

7. Diagrama Gantt, aplicație în managementul mediului. /2 ore/ 

8. Realizarea unui plan de mediu pentru reabilitarea unei zone industriale, 
din punct de vedere a protecției mediului. /2 ore/ 

Bibliografie 
1. Avram, Simona- Elena, Rusu, T., Management Ecologic, Editura UTPress. Cluj-Napoca, 2009. ISBN 

978-973-662-505-3,   
2. Rusu, T., Moldovan L., Avram, Simona- Elena, Managementul activităţilor pentru protecţia mediului. 

Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2003. 
3. Rusu, T., Protecţia mediului industrial. Editura Mediamira. Cluj-Napoca. 2002. 
4. Manea, G., Protecţia mediului, şansa de supravieţuire a întreprinderii. Oficiul de Informare 

Documentară pentru Industria Constructoare de Maşini. Bucureşti. 1996. 
5. Sadgrove, K., Ghidul ecologic al managerilor. Editura Tehnică. Bucureşti. 1998. 
6. Negrei, C., Instrumente şi metode în managementul de mediu. Editura Economică Bucureşti 1999 
7. Rojanschi V., ş.a., Economia şi protecţia mediului. Editura Economică. Bucureşti 1997. 
8. *** ISO 14001:2015 
9. *** ISO 19011:2003 
10. *** ISO 14031: 2004 
11. *** ISO 9001: 2015 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competentele dobândite vor fi in concordanţă cu cerinţele pe care le-ar putea avea potenţialii angajatori 
din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului. Tematica cursurilor se poate modifica ȋn fiecare an ȋn 
proporţie de 10-20% funcţie de cerinţele potenţialilor angajatori din mediul industrial cu care există 
colaborări de specialitate. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Corectitudinea şi gradul de 
complexitate al cunoştinţelor 
acumulate 

Examen scris - test combinat (grilă şi 
rezolvarea unor probleme similare cu 
cele de la seminar). 

60% 

Interesul pentru noţiunile 
prezentate şi prezenţa activă la 

Orală – implicarea în discuţii şi calitatea 
întrebărilor puse de student.  

10% 



 
 

 

 

curs şi seminar Idei privind soluţionarea problemelor 
abordate conform programei. 

10.5 Seminar 
Corectitudinea aplicaţiilor din 
portofoliul de lucrări rezolvate ȋn 
echipă ca temă de casă. 

Scris – prin portofoliul lucrărilor 
realizate şi expuse pe durata întregului 
semestru. 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Fiecare student trebuie să demonstreze că şi-a însuşit un nivel acceptabil de cunoştinţe şi înţelegere în 
domeniul managementului ecologic şi de a utiliza cunştinţele în rezolvarea unor diverse probleme de bază 
ȋnntr-o organizaţie. 
Promovarea examenului este condiţionată de obţinerea a minim notei 5 atât pentru evaluarea examenului 
scris cât şi pentru tema de casă precum şi de prezenta la lucrările de seminar. 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Grafica pe calculator II 

2.2 Aria de conţinut Cunoaşterea principilor elementare de proiectare tehnologică a 
echipamentelor de protecţia mediului 

2.3 Responsabil  de curs - 

2.4 Titularul activităţilor de laborator  Ș.l.dr.ing.Monica Sas-Boca, monica.sas.boca@ipm.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DF/DOB 

2.9 Codul disciplinei 50.00 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs - 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs - 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 3 

Examinări 3 

Alte activităţi 0 

3.7 Total ore studiu individual 24 

 3.8 Total ore pe semestru 52 

3.9 Numărul de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Desen Tehnic, Organe de Maşini 

4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  N/A 

5.2. de desfăşurare a laboratorului   Prezenţa la laborator este obligatorie 

 
 
 



 
 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili: 
 să foloseasca interfata SolidWorks si sa organizeze spatiul de lucru; 
 să realizeze desene tehnice 3D complete (constructie, cotare, 

modificare) precum și realizarea desenelor 2D Drawing (vederi, secțiuni, 
cotări) 

 să definească planșele și să le imprime; 
 să reproducă o schiță dată; 
 să prezinte pe o planșă cu format standardizat adecvat, modelul 

geometric al unei piese impuse. 

 Să ştie sa utilizeze 
programul 
SolidWorks şi 
Modulul 
Simulation. 
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Dobandirea de cunostinte specifice domeniului ingineriei in scopul 
formarii profesionale si insertiei pe piața muncii. 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dezvoltarea de competente in domeniul proiectarii asistate. 

7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea vederii in spatiu. 

 Asimilarea cunostintelor teoretice de utilizare a programului SolidWorks. 

 Insușirea deprinderii de realizare a unor desene 2D și 3D în SolidWorks. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

8.2. Aplicatii (laborator) 

Expunere si 
aplicatii 

Calculator / 
video-

proirector 

Generalitati. Aspectul ecranului initial. Vizualizarea entitatilor 
construite. 

Lucrarea 1 Solid Works. Medii de lucru. Stabilirea entitatii de baza la 
momentul crearii pieselor.  

Lucrarea 2 Solid Works. Desenul unei piese utilizand “Extrude” 

Lucrarea 3 Solid Works. Exemple de piese realizate prin extrudare. 

Lucrarea 4 Solid Works. Desenul unei piese de revolutie. 

Lucrarea 5 Solid Works. Exemple de piese realizate prin revolutie. 

Lucrarea 6 Solid Works. Adaugarea diferitelor entitati suplimentare. 

Lucrarea 7 Solid Works. Exemple de piese la care au fost adaugate 
entitati suplimentare. 

Lucrarea 8 Solid Works. Crearea unor piese prin “Loft” 

Lucrarea 9 Solid Works. Exemple de piese create cu «Loft». 

Lucrarea 10 Solid Works. Crearea unor matrite. 

Lucrarea 11 Solid Works. Dimesionarea. 

Lucrarea 12 Solid Works. Crearea unei piese complexe, 
dimensionata. 

Lucrarea 13 Solid Works. Crearea unei piese 2D în «Drawing». 

Verificarea cunoștintelor prin testare finală. 

Bibliografie 
1.Mikell P. Groover, Emory W. Zimmers,  CAD/CAM: Computer-Aided Design and Manufacturing, Prentice-



 
 

 

 

Hall International, Inc.1984. 
2. Andrew Tizzard, An Introduction to Computer Aided Engineering, McGraw-Hill Book Company, 1994. 
3. SolidWorks Company, User Manual. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Competențele achiziționate vor fi necesare angajatilor care-și desfășoară activitatea în cadrul serviciilor 
de proiectare, manufacturare, fabricație. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Răspunsuri pentru 10 întrebări din 
teorie 

Proba scrisa – durata 
evaluării 1,5-2 ore 

75% 

10.5 Seminar/Laborator  Aprecierea activităţii la laborator Proba practica – durata 1 
ora 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Răspuns corect la 4 întrebări teoretice + proba practică promovată cu nota 5 
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FISA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
 
2.Date despre disciplina 

2.1 Denumirea disciplinei Ingineria sistemelor energetice I  

2.2 Aria de conţinut Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului 

2.3 Responsabil  de curs S.l.dr.ing.Horju-Deac Cristina Daniela - Cristina.Deac@imadd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de 
laborator  

S.l.dr.ing.Horju-Deac Cristina Daniela - Cristina.Deac@imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS/DOB 

2.9 Codul disciplinei 51.00 

 
3.Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 46 

3.8 Total ore pe semestru 84 

3.9 Numărul de credite 4 

 
4.Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunostintele însusite prin aprofundarea continuturilor predate în cadrul 
disciplinelor Termotehnica,Fizica, Chimie,Etectrotehnica, faciliteaza întelegerea si 
accesibilitatea temelor propuse, iar cursantii îsi vor consolida baza conceptuala 
operationala prin activarea si valorificarea 
fondului informational preexistent. (cf Planului de învățământ) 

4.2 De competente Competente cognitive: instruirea si educarea activa a studentilor prin corelatii 



 
 

 

 

stiintifice si de competente multiple din diferite domenii ale Ingineria sistemelor 
energetice I; 
• Competente actionale: interes si curiozitate pentru datele obtinute prin metode 
stiintifice ; 
• Competente organizatorice: organizarea activitatilor de grup; 
Continuitatea valorificarii aplicative a cunostintelor dobândite permite o 
parcurgere graduala a capitolelor, în strânsa relatie cu tematica altor discipline 
studiate.   

 
5.Conditii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 
Sală dotată cu videoproiector 
Laptop, tablă 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Sală dotată cu calculator, videoproiector, tablă 

 
6.Competente specifice acumulate 
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 După parcurgerea disciplinei studenţii  trebuie sa: 
- Să înţeleagă problematica globală a energiei, conceptul de conservare a acesteia. 
- Să cunoască arderea combustibililor, pentru producerea căldurii pe seama energiei chimice, 

cu toate aspectele acestui proces.  
- Să evalueze impactul sistemelor energetice asupra mediului înconjurător.  
- Să sintetizeze căile posibile şi măsurile propuse pentru reducerea consumului de energie în 

instalaţiile termoenergetice. 
- să întocmească analize de resurse energetice secundare; 
- să evalueze bilantul energetic al instalatiilor industriale; 

 

 După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili : 
- Să ştie să evalueze parametrii proceselor din instalaţiile termo-tehnologice, hotărâtori 

pentru problematica conservării energiei: randament, consum specific, impact antropic. 
- Să ştie să interpreteze datele rezultate din caculul arderii unui combustibil, în contextul 

poluării mediului înconjurător 
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 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de 
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei. 

 Utilizarea eficientă a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât si într-o limbă de circulatie internatională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunostinte fundamentale privind producerea si utilizarea energiei 

7.2 Obiectivele specifice 

Asimilarea cunostintelor teoretice privind:  
- problematica globală a energiei, conceptul de conservare a acesteia; 
-evalueze impactul sistemelor energetice asupra mediului înconjurător; 
- principiile operaţionale şi a celor legislative în domeniul energiei. 
- sintetizezarea căilor posibile şi măsurile propuse pentru reducerea 
consumului de energie în instalaţiile termoenergetice. 



 
 

 

 

Obtinerea deprinderilor privind: 
- cunoaşterea impactului antropic şi a efectelor asupra sistemelor 
energetice; 
- evaluarea bilantul energetic al instalatiilor industriale; 
- proiectarea recuperatoarelor de caldura. 

 
8. Continuturi 

8.1. Curs  
Metode de 

predare 
Observatii 

1. Definiţia energiei şi formele ei.  
1.1.Importanţa economică şi socială a energiei.  
1.2.Evoluţia consumului de energie. 
1.3.Resurse primare de energie.  
1.3.Filiere de conversie a energiei 

Prelegere, 
Discutii 

Explicație; 
Exemplificare; 
Demonstrația; 

Conversația 
euristică 

 

2.Conceptul general de conservare a energiei. 
2.1. Indicatori de eficienta energetică.  
2.2.Politica energetică în contextul dezvoltării durabile.  
2.3.Legislaţia  actuala în domeniul energiei. 

3.Producerea caldurii prin arderea combustibililor 
3.1. Combustibili fosili- clasificare, proprietati. 
3.2.Elemente de cinetica arderii. 

4. Calculul arderii combustibililor 
4.1.Calculul arderii combustibililor solizi. 
4.2. Calculul arderii combustibililor lichizi. 
4.3. Calculul arderii combustibililor gazosi. 

5.Controlul arderii combustibililor 
5.1.Arderea completă a combustibililor. 
5.2. Arderea incompletă a combustibililor. 
5.3. Triunghiul Ostwald. 
5.4.Analizoare de gaze de ardere. 

6.Instalatii si echipamente de ardere 
6.1. Instalatii si echipamente de ardere pentru combustibililor solizi. 
6.2. Instalatii si echipamente de ardere pentru combustibililor lichizi. 
6.3. Instalatii si echipamente de ardere pentru combustibililor gazosi 

7. Gazodinamica instalatiilor de ardere  
7.1.Notiuni fundamentale si legi. 
7.2.Rezistente gazodinamice. 

8.Arzătoare pentru combustibili  
8.1.Arzătoare pentru combustibili gazoşi. 
8.2. Arzătoare pentru combustibili lichizi. 
8.2. Arzătoare pentru combustibili gazosi 

9.Dispozitive de vehiculare a gazelor 
9.1.Cosul de fum cu tiraj natural. 
9.2.Cosul de fum cu tiraj artificial 

10.Metode de producere a caldurii din energia electrica 
10.1.Incalzirea cu rezistori 
10.2. Incalzirea cu arc electric 
10.3.Incalzirea capacitiva 



 
 

 

 

10.4. Incalzirea cu microunde 

11. Metode de producere a caldurii din energia electrica 
11.1. Incalzirea prin inductie 
11.2.. Incalzirea cu radiatii infrarosii 
11.3. Incalzirea cu plasma 
11.4. Topirea cu flux de electronic 

12.Bilantul energetic 
12.1.Prescripti de elaborare 
12.2.Tipuri de bilant 
12.3. Modelul matematic 

13.Creşterea eficienţei energetice a instalatiilor si utilajelor. 
13.1. Recuperarea resurselor energetice secundare 

14. Impactul enviromental al sistemelor energetice 
14.1Acumulare de CO2. 
14.2.Emisia de noxe gazoase şi solide. 
14.3. Poluarea termică a CTE. 
14.4.Deşeuri radioactive. 
14.5.Poluarea EM 

Bibliografie 
1.Aradau, D., I.Biriş,s.a. –Manualul inginerului termotehnician.Vol.I.Ed.Tehnica Bucuresti, 1983. 
2.Badea,A.- Echipamente si instalatii energetice.Ed.AGIR,2006. 
3.  I.Biriş – Agregate termice metalurgice. Vol. 1, Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1989. 
4. I.Biriş, M.Boér, G.Negrea – Agregate şi instalaţii termice. Lucrări de laborator.Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca, 1996. 
5.Cristina Deac, I.Biriş, M.Boér – Recuperatoare de căldură. Indrumător de proiectare.U.T.PRES, Cluj-
Napoca, 2004. 
6.Leca,A – Principii de management energetic. Ed. Tehnică, 1997. 
7. Ghia,V.V., Gaba, A.- Poluarea aerului prin arderea combustibililor fosili. Depoluarea primară. Ed.AGIR, 
Bucureşti, 2000. 
8. Stăncescu,I.D.,Athanasovici,V. – Termoenergetică industrială. Ed Tennică,1979. 

8.2. Lucrari de laborator  
Metode de 

predare 
Observatii 

1.Calculul arderii combustibililor. 

Expunere,  
Discutii, 
Calcul matematic 
Metoda 
exercitiului 
Argumentare 
Brainstorming 

2ore 

2. Calculul entalpiei gazelor de ardere. 
Diagrama entalpie-temperatura. 

2ore 

3.Verificarea dimensionarii cosului de fum cu tiraj natural.Partea I 
(Determinarea pierderilor de presiune) 

2ore 

4.Verificarea dimensionarii cosului de fum cu tiraj natural.Partea II 
(Determinarea inaltimii si diametrul cosului de fum) 

2ore 

5.Determinarea refractaritatii produselor refractare. 2ore 

6.Bilantul energetic al cuptorului electric cu rezistoare tip bare de 
silita. 

2ore 

7.Recuperari si evaluarea activitatii studentiilor. 2ore 

Bibliografie 
1.Cristina Deac, I.Biriş, M.Boér – Recuperatoare de căldură. Indrumător de proiectare.U.T.PRES, Cluj-
Napoca, 2004. 
2.I.Biriş, M.Boér, G.Negrea – Agregate şi instalaţii termice. Lucrări de laborator.Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca, 1996. 



 
 

 

 

3.Deica, N., Utilizarea rationala a produselor refractare, Editura tehnica,Bucuresti, 1982 
4.Gâdea, S., Rau, A., Oprea, F., Tripsa, I., Geru, N., (coordonatori)Manualul inginerului metalurg, vol. I, 
Editura tehnica, Bucuresti, 1978. 
5.Dina, V., Constantinescu, D., Nagy, D., Echipamente termice pentru metalurgie, Ed. Printech, Bucuresti 
1998 

 
9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, 
asociatiilor profesionale si angajatorilor din domeniul aferent programului de studii 

 Continutul disciplinei este în concordanta cu planul de învatamânt al specializarilor amintite; 

 Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferentiale ale formatiei de 
specialisti a rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora; 

 Curriculumul disciplinei este alcătuit astfel încât să faciliteze formarea competențelor profesionale 
(specifice profesiei, prevăzute in documentele RNCIS) și a competențelor transversale 

 Structura si continutul cursului ofera informatii corecte, cuprinzatoare si eficiente.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Ponderea din 

nota finala 

10.4. Curs Însuşirea cunoştinţelor 
Evaluare finala 
( Proba scrisa) 

60 % 

10.5.Seminar/ 
Laborator/Proiect  

Participarea la aplicaţiile 
practice tematice 

Pentru lucrari de laborator: 
evaluare continuă (analiza 
individuală a lucrarilor de 
laborator) 

40% 

10.6. Standard minim de performanta 

Definirea şi clasificarea combustibililor. 
Calculul si controlul arderii combustibililor 
Cunoasterea impactului enviromental al sistemelor energetice. 
Cunoasterea marimilor fundamentale si a unitatilor de masura din domeniul energiei 

 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

12.09.2017 
Curs S.l.dr.ing. Cristina Daniela HORJU-DEAC  

 
Aplicații S.l.dr.ing. Cristina Daniela HORJU-DEAC   
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Director Departament IMADD 
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Data aprobării în Consiliul Facultății IMM 

 
27.09.2017 

 
Decan IMM 
Prof.dr.ing., fiz. Ionel CHICINAS  
 
 

 



 
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnologii şi echipamente pentru tratare şi epurarea apelor  I 

2.2 Aria de conţinut 
Identificarea metodelor de monitorizare a surselor de poluare, a factorilor 
de poluare 

2.3 Responsabil  de curs S.l.dr.ing. Andrei Tudor RUSU -  andrei.rusu@im.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de laborator  S.l.dr.ing. Andrei Tudor RUSU -  andrei.rusu@im.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS/DOB 

2.9 Codul disciplinei 52.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 3 

Examinări 3 

Alte activităţi vizita de studiu la Compania de Apă SOMEŞ S.A.  Stația de potabilizare 10 

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
Stiinta si ingineria materialelor, Chimia mediului , Fizica mediului, Stiința 
mediului , Informatica aplicată 

4.2 de competenţe 
Notiuni de baza de chimie a mediului, fizica mediului, caracterizarea poluanților, 
metode de separare a poluanților, informare si documentare privind sursele de 
poluare a apelor, elemente de informatică aplicată . 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfasoara in sală de curs cu acces la internet si 



 
 

 

 

dotate cu ehipamente de predare multimedia. 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Lucrarile aplicative se desfasoara ȋn sali de laborator cu acces la 
resursele multimedia şi dotate cu aparatură, echipamente şi 
instalații corespunzatoare desfaşurării lucrarilor practice aferente. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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e • Identificarea  domeniilor de utilizare a apelor; 
• Cunoaşterea legislației privind protecția calității resurselor de apă; 
• Stabilirea calității resurselor de apă; 
• Monitorizarea calității apelor de suprafață; 
• Identificarea surselor pentru obținerea  apelor potabile; 
• Aplicarea conceptului de dezvoltare durabila ȋn gestiunea resurselor de apă; 
• Utilizarea rațională a resurselor de apă; 
• Sisteme de producere a apelor potabile; 
• Intreținerea şi mentenanța instalațiilor de producere a apei potabile; 
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 • Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea 
responsabilitatilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente. 
• Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de 
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei. 
• Utilizarea eficientă a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât si într-o limbă de circulatie international. 

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

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Insuşirea cunoştințelor privind sursele de apă potabilă, protecția calității apelor, 
utilizarea ecologică a resurselor de apă, tehnologiile şi instalațiile pentru obținerea 
apelor potabile; 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Cunoasterea si utilizarea adecvata a cunostintelor de specialitate pentru: 
• stabilirea surselor de apă potabilă; 
• ȋntocmirea un plan operaţional pentru protecţia calităţii surselor de apă 
potabilă; 
• stabilirea calității unei ape de suprafață conform legislației in vigoare; 
• determinarea principalilor poluatori ai ape; 
• proiectarea un sistem de producere a apelor potabile; 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

IMPORTANŢA APEI ÎN NATURĂ – Importanţa apei în natură; Domeniile 
de utilizare a apei; Principalele proprietăţi ale apelor; Clasificarea apelor; 
Legislaţia apelor;  Rolul apei ȋn natură; Prelegere, 

interactiune 
cu studentii 
Videoproiect
or, expunere 

 
ELEMENTE DE MONITORING A CALITATII APELOR - Aspecte generale 
privind activitatea de monitoring; Monitoringul chimic; Staţii automate 
de monitoring şi alarmare; Biosisteme de alarmare automată 

APA – PROPRIETĂŢI ŞI UTILIZARE - Proprietăţile generale ale apei în stare 
lichidă ; Rolul apei în procesele naturale; Importanţa apei pentru 
activităţile social – economice; 



 
 

 

 

PROTECTIA CALITATII APEI – Aspecte generale ; Surse de poluare a 
apelor ; Clasificarea poluanţilor din apă ;  Protecţia calităţii apei                                                                                                                                         

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ SI GESTIUNEA RESURSELOR DE 
APA - Definire şi conţinut; Măsurarea  deprecierii economice a resurselor 
de apă; Principii de determinare a preţului apei brute; Managementul 
resurselor de apă. 

RESURSELE DE APĂ ŞI VALORIFICAREA LOR - Apele subterane ; Circulaţia 
apelor subterane; Resursele de apă subterană ale României; izvoare, 
clasificare, ape minerale; Hidrologia râurilor; Lacurile şi clasificarea lor. 

SISTEME DE PRODUCERE A APELOR POTABILE  -  Sisteme de captare şi 
alimentare cu apă ; Procesul de producere a apei potabile:  sitarea 
apei,deznisiparea,coagularea suspensiilor,decantarea-limpezirea 
apei,filtrarea apei, dezinfectarea apei, fiabilitatea şi ȋntreținerea 
instalațiilor, 

Bibliografie 
1.Rusu T., Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor Vol I Editura UTPRESS  2008   
USBN 978-973-662-366-0 
2.Rusu T., Rusu T.A., Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor Vol II Editura UTPRESS  
2014   USBN 978-973-662-931-0; 
3.Robescu D., Robescu Diana Fiabilitatea proceselor  şi instalațiilor de tratare a apelor; 
4. Legislația Apelor  nr.107/1996; 
5. Normative NTPA 001 

8.2 Seminar / laborator / proiect 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Legislația ȋn domeniul apelor 
Utilizarea  
truselor de 
analiza, 
interpretarea 
rezultatelor, 
Vizita la statia 
de potabilizare 
a municipiului 
Cluj-Napoca 

 

Prelevarea probelor şi  determinarea pH-ul  si a turbidității apelor 

Determinarea conductivității apei şi a conținutului de oxigen dizolvat; 

Determinarea conținutului de substanțe organice din apă –determinarea 
indicatorului CBO5 

Determinarea cantității de nitrați şi nitriți din ape 

Determinarea suspensiilor din ape 

Dezinfectarea apelor cu ozon şi UV 

Bibliografie 
1.Rusu T.A.  Procedee şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor –Indrumător de laborator  
Editura UTPRESS 2013  USBN  978-973-662-874-0 
2.Rusu T., Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor Vol I Editura UTPRESS  2008   
USBN 978-973-662-366-0 
3..Rusu T., Rusu T.A., Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi epurarea apelor Vol II Editura UTPRESS  
2014   USBN 978-973-662-931-0; 
4. Colecția de Standarde privind determinarea caracteristicilor principale ale apelor. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerintele pietii muncii din România, structura cursului a fost 
adaptat cerințelor firmelor de profil. 



 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 
Implicarea in prelegere cu intrebari, 
comentarii, exemple de analiza 

Se inregistreaza frecventa 
si soliditatea interactiunii 
la orele de curs 

10% 

 
Rezolvarea unui test grila  si raspunsuri 
la intrebari din teorie 

Proba scrisa – durata 
evaluarii 2 ore 

70 % 

10.5  
Laborator  

Implicarea in pregatirea si desfasurarea 
lucrarilor de laborator  

Se inregistreaza frecventa 
si soliditatea interactiunii 
la lucrarile de laborator 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă   N=0,7LS+0,2AS+0,1TA 

• Insusirea cunostintelor fundamentale de teorie ale disciplinei. 
Realizarea unor lucrari, studii de caz in conditii de autonomie si de independent profesionala. 

 
 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

12.09.2017 
Curs S.l.dr.ing. Andrei Tudor RUSU  

 
Aplicații S.l.dr.ing. Andrei Tudor RUSU  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Evaluarea impactului asupra mediului 

2.2 Aria de conţinut Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea calităţii mediului 

2.3 Responsabil  de curs Conf.univ.dr.ing.Viorel DAN – viorel.dan@imadd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de 
seminar / proiect 

Conf.univ.dr.ing.Viorel DAN – viorel.dan@imadd.utcluj.ro 
s.l.dr.ing. Timea GABOR – timea.gabor@imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS/DOB 

2.9 Codul disciplinei 53.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / proiect 1/2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 70 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / proiect 14/28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 34 

3.8 Total ore pe semestru 104 

3.9 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
Parcurgerea curriculumului disciplinelor Resurse naturale, Ecologie generala, 
Management ecologic I, Analiza proceselor industriale I, Tehnologii de achizitie si 
monitorizare a calitatii mediului. 

4.2 de competenţe 
Cunoştiinţe generale în problematica: ecologiei, managementului ecologic, 
proceselor industriale și a tehnnologiilor de monitorizare a calitatii mediului. 

 
 



 
 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

Sală de curs/amfiteatru, mijloace de învățământ (PC, videoproiector, tablă), 
material didactic: prezentare Power Point, planse,etc. Studenții nu se vor 
prezenta la curs cu telefoanele mobile deschise. Nu va fi tolerată întârzierea 
studenților la curs întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa 
procesului educațional. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 
/ proiectului 

Sală de seminar/proiect, mijloace de învățământ (PC, videoproiector, tablă), 
material didactic: prezentare Power Point, planse,etc. Termenul predării 
lucrării de seminar/proiect este stabilit de titularul aplicatiei de comun acord 
cu studenții. Nu va fi tolerată întârzierea studenților la seminar/proiect 
întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional. 
Studenții nu se vor prezenta la seminar/proiect cu telefoanele mobile 
deschise. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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• Cunoașterea  legislatiei de protectie a mediului la nivel european și în România, a 
impactului activitatilor economico-sociale asupra mediului și a instrumentelor de evaluare a 
impactului antropic asupra mediului; 
• Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor practice de 
evaluare a impactului asupra mediului; 
• Capacitatea de a indentifica, prognoza, normaliza, cuantifica și comunica impactele 
activitatilor economico-sociale asupra mediului; 
• Capacitatea de a stabili procedura de obţinere a aprobării de mediu (aviz, acord şi 
autorizaţie de mediu) pentru activitatilor economico-sociale cu impact semnificativ asupra 
mediului, prin intocmirea de studii de impact asupra mediului si bilanturi de mediu; 
• Aplicarea evaluarii impactului asupra mediului ca instrumente de evaluare şi optimizare 
pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi facilitarea procesului de decizie de mediu; 
• Explicarea conceptelor  de inginerie în elaborarea de procese tehnologice, bine definite, cu 
impact redus asupra mediului; 
• Definirea conceptelor elementare legate de controlul calităţii mediului, evaluarea 
impactului si a riscului şi elaborarea de soluţii tehnologice pentru prevenirea si combaterea 
poluării; 
• Identificarea şi soluţionarea, în condiţii de asistenţă calificată, a unor situaţii de poluare; 
• Folosirea cunoştinţelor de ingineria mediului pentru a aprecia performanţele unui proces 
tehnologic industrial  în concordanţă cu legislaţia de mediu. 
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• Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de 
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei. 
• Realizarea unei analize studiu / proiect in echipa cu respectarea responsabilitatilor si 
sarcinilor stabilite.  
• Elaborarea, tehnoredactarea si sustinerea in limba roman si intr-o limba de circulatie 
internationala a unei lucrari de specialitate pe o tema actuala in domeniu, utilizand diverse surse si 
instrumente de informare, evidentiindu-se disponibilitatea pentru perfectionarea profesionala 
continua. 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina îşi propune să dezvolte competente legate de evaluarea impactului 
de mediu și de controlul calităţii mediului în contextul socio-economic actual, 
conform legislaţiei europene si naţionale pentru toate planurile / proiectele / 



 
 

 

 

activităţile socio-economice care pot avea impact semnificativ asupra 
mediului. 

7.2 Obiectivele specifice 

Programul cursului răspunde nevoii actuale de formare a unor specialişti 
capabili: 

 să cunoască reglementările legislative şi elemente generale de 
apreciere a calităţii mediului şi legislaţia in vigoare privind evaluarea 
impactului asupra mediului; 

 să identifice, să delimiteze, să selecteze şi să prognozeze impactele 
asupra mediului; 

 să cunoască procedura de obţinere a avizului, a autorizaţiei şi a 
acordului de mediu; 

 să înţeleagă procesul de evaluare a impactului - conţinut, acţiunile 
supuse evaluării, sfera de cuprindere a evaluării, importanţa 
evaluării, metodologia de evaluare, organizaţii şi tipuri de personal 
implicate in procesul de evaluare, etc.; 

 să înţeleagă metodele evaluare şi ierarhizare a problemelor de 
mediu; 

 să înţeleagă procedurile bilanţului de mediu;  

 să înţeleagă procedura de evaluare a riscului ecologic;  

 să înţeleagă metodologia evaluării impactului ciclului de viaţă; 
să conceapă şi să proiecteze procese şi tehnologii noi bazate pe principiile de 
baza ale dezvoltării durabile 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA PROBLEMATICII DE MEDIU 
1.1. Definitii si concepte; lista de abrevieri şi acronime;  
1.2. Scurt istoric al evolutiei politicii de mediu pe plan  
       International, in Uniunea Europeana și în Romania; 
1.3. Noţiuni generale de protecţia mediului; 
1.4. Poluarea mediului inconjurator. Surse de poluare; 
1.5. Cadrul institutional specific protectiei mediului si  
       conservarii naturii; 
1.6. Cateva aspecte generale asupra instrumentelor  
       manageriale de protectie a mediului. (2 ore) Prelegere, 

explicații, 
conversații 

Mijloace 
didactice 
clasice 
(expunere la 
tablă, postere) 
combinate cu 
mijloace 
multimedia 
(Prezentare 
Power Poin,etc) 
 
 
 
 
Suport de curs 
in format 
electronic, 
materiale 
documentare 
proprii şi de pe 
internet. 

2. CADRUL LEGISLATIV ASUPRA PROBLEMATICII DE MEDIU LA 
NIVEL INTERNAŢIONAL ŞI NAŢIONAL 
2.1. Consideratii asupra dreptului mediului; 
2.2. Sistemul legislativ comunitar; 
2.3. Politica de mediu a Romaniei şi armonizarea  
       legislativă.(2 ore) 

3. DEFINIREA CADRULUI CONCEPTUAL AL IMPACTULUI ASUPRA 
MEDIULUI 
3.1. Tipologia impactului asupra mediului; 
3.2. Directive ale Uniunii Europene şi legislaţia  
       romanească privind impactul asupra mediului.(2 ore) 



 
 

 

 

4. ASPECTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA 
MEDIULUI 
4.1. Date generale; 
4.2. Necesitatea evaluării impactului asupra mediului; 
4.3. Abordarea metodologică a evaluării impactului asupra 
        Mediului; 
4.4. Metode şi tehnici utilizate in metodologia de evaluare  
       a impactului asupra mediului.(2 ore) 

 
 
 

4.SISTEME TIPICE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
LA NIVEL NAŢIONAL  
5.1. Regimuri de autorizare  
5.2. Evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor în vederea 

obţinerii acordului de mediu  
5.3. Evaluarea impactului asupra mediului în vederea obţinerii 

autorizaţiei / autorizaţiei integrate de mediu  
5.4. Evaluarea de mediu a planurilor şi programelor în vederea 

obţinerii avizului de mediu  
5.4. Evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar 

6. ABORDAREA INTEGRATĂ A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
6.1. Elemente teoretice privind integrarea indicatorilor 
       de calitate ai mediului; 
6.2. Metoda matricială generală de evaluare globală  
       a impactului asupra mediului; 
6.3. Metoda pluricriterială de cuantificare a impactului  
       asupra mediului; 
6.4. Metoda ilustrativa de apreciere globala a stării  
       de calitate a mediului; 
6.5. Metoda de evaluare şi ierarhizare a problemelor  
       de mediu dintr-o activitate industriala.(4 ore) 

7. BILANŢUL DE MEDIU 
7.1. Date generale; 
7.2. Bilanţul tehnologic de mediu; 
7.3. Bilanţul procedural de mediu.(3 ore) 

8. TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA EVALUARII DE MEDIU ÎN 
CONTEXTUL PRACTICILOR INTERNAŢIONALE 
8.1. Evaluarea de mediu in context transfrontieră 
8.2. Evaluarea riscului de mediu; 
8.3. Metodologia analizei ciclului de viata; 
8.4. Metodologia celor mai disponibile tehnologii; 
8.5. Evaluarea performantei de mediu.(9 ore) 

Bibliografie 
1. Dan V, Boda DM, Gabor T - Evaluarea impactului asupra mediului, Cluj-Napoca, 2013  
    (http://imadd.utcluj.ro/cursuri). 
2. Dan V, Gabor T, Tiuc A.E.- Bazele protectie si inginerie mediului, Cluj-Napoca, 2014  
    (http://imadd.utcluj.ro/cursuri) 
3. Dan, V., Pop, Mihaela, – Evaluarea impactului asupra mediului – proceduri şi studii de caz,  



 
 

 

 

    Editura UTPress, Cluj Napoca, 2010; 
4. Rojanschi,V., Bran, Fl., Diaconu, Gh. - Protectia si ingineria mediului, Editia a IIa, Editura.  
    Economoca, 2002; 
5. Nicolae, Maria, s.a. - Proceduri de analiză in managementul ecometalurgic,Editura Fair  
    Partners,Bucureşti, 2002; 
6. Bica, I. - Evaluarea impactului asupra mediului, Editura Matrix Rom, Bucureşti,2000; 
7. Godeanu, S., Tehnologii ecologice si ingineria mediului, vol. 1 Editura Bucura Mondi,  
    Bucuresti, 1998; 
8. Răduță, C., Cîrstea, St., Poluarea şi protecţia mediului înconjurător, Editura  Ştiinţifică şi 
    Enciclopedică, Bucureşti, 197,. 
9. Cososchi, B., Impactul transporturilor asupra mediului, Editura Ceremi, Iaşi, 1998; 
10. www.anpm.ro; 
11. www.mmediu.ro. 

8.2 Seminar  
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Cunoașterea și valorificarea terminologiei specifice (glosar 
de termeni de specialitate); identificarea surselor de 
informaţii de mediu; tipuri de date, informaţii şi cunoştinţe 
utilizate în evaluare; categorii de impact asupra mediului înconjurător.(2 
ore) 

Explicatii,  
Conversaț
ii, 
referate 
individual
e, 
discuţii 
tematice, 
 
 
 
 
 
Argument
are, 
Metoda 
verificării 

Mijloace 
didactice 
clasice 
(expunere la 
tablă, postere, 
machete) 
combinate cu 
mijloace 
multimedia 
(prezentare 
Power Point) 
 

2. Sistemul procedural al evaluării şi autorizării activităţilor economice şi 
sociale cu impact semnificativ asupra mediului. (2 ore). 

3. Metodele de evaluare a impactelor, selectarea metodelor de evaluare 
a impactelor, utilizarea indicatorilor de mediu în procesul EM. (2 ore) 

4. Metodologia bilantului tehnologic de mediu. (2 ore) 

5. Analiza ciclului de viaţă – metodă de evaluare a impactului asupra 
mediului înconjurător. (2 ore) 

6. Metodologia de evaluare a propunerilor BAT inaintată ca parte a unei 
solicitări de autorizatie integrate. (2 ore) 

7. Studiul de risc în procesul EM de evaluare economică a impacturilor 
asupra mediului. (2 ore) 
 
Discuţii pe marginea studiilor de caz – prezentări referate 

8.3 Proiect 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Elaborarea unui proiect “Studiul de impact asupra mediu„  pentru 
activitate socio-economică cu impact semnificativ, propusă ori existentă, 
înainte de a se emite acordul de mediu sau autorizația de mediu. 
Studiul de impact va fi elaborat în două faze: 
(I) Studiu de impact asupra mediului, care va aborda următoarele  aspect 
și probleme: date generale; descrierea activităţii propuse; amplasarea în 
mediu; sursele de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu, impactul 
produs asupra mediului înconjurător; posibilităţi de diminuare sau 
eliminare a impactului produs asupra mediului, evaluarea impactului şi 
concluzii;  
(II) Raport privind studiul de impact asupra mediului, cu: date generale; 
informaţii despre proiect; surse de poluanţi şi protecţia factorilor de 
mediu; calitatea factorilor de mediu; evaluarea impactului asupra 

Explicatii, 
conversații, 
activitate 
de grup, 
metoda 
exerciţiului, 
elaborare 
proiect 

Mijloace 
didactice 

clasice 
(expunere la 

tablă, postere, 
machete) 

combinate cu 
mijloace 

multimedia 
(prezentare 

Power Point) 
 

Activitati in 



 
 

 

 

mediului; concluzii şi recomandări. (28 ore) echipe de 
studenti 

Bibliografie 
1. Dan, V., Pop, Mihaela, – Evaluarea impactului asupra mediului – proceduri şi studii de caz, 
    Editura UTPress, Cluj Napoca, 2010; 
2. Rojanschi,V., Grigore, Fl., Ciomos, V. - Ghidul evaluatorului si auditorului de mediu, Editura 
    Economica, 2008; 
3. Nicolae, Maria, s.a. - Operaţionalizarea unui ecobilanţ in industria materialelor neferoase, 
    Editura Printech, Bucureşti, 2008; 
5. Nicolae, Maria, s.a. - Proceduri de analiză in managementul ecometalurgic, Editura  
    Fair Partners,Bucureşti, 2002; 
6. Apostol, T., Ciucaşu, C. - Indrumar de aplicare a metodelor de evaluare a impactului asupra  
     mediului pe baza analizei ciclului de viaţă, Editura AGIR,Bucureşti, 2000; 
7. *** Manual pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluǎrii de mediu pentru planuri şi programe; 
8. *** Ghidul Phare privind participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului; 
9. www.anpm.ro; 
10. www.mmediu.ro; 
11.www.europa.ro. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Curriculumul disciplinei este alcătuit astfel, încât să faciliteze formarea deprinderilor si a gândirii tehnice 
în concordanta cu principiile dezvoltarii durabile,  și cuprinde teme de actualitate (pe plan local, național, 
internațional) ce constituie subiectul de interes și/sau al unor dezbateri/cercetări realizate de asociațiile 
profesionale și/sau angajatori cu preocupări în domeniul protecției și ingineriei mediului. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Criterii specifice disciplinei 
(definirea corectă a noțiunilor 
prezentate, discutarea critică a 
subiectelor abordate, etc) 

Examinare scrisă în sesiunea de 
examene, care constă prin 
rezolvarea unui test grilă și  
întrebări deschise / întrebări cu 
variante de răspuns ; subiectele 
acoperă întreaga materie; 

50% 
Criteriile generale de evaluare 
(completitudinea şi corectitudinea 
cunoştinţelor, coerenţa logică, 
fluenţa de exprimare, forţa de 
argumentare) 

Frecvenţa la curs 

10.5 Seminar 

Realizarea temelor de seminar, 
realizarea referatelor explicative 
pentru fiecare temă 

Evaluarea continua și examinarea 
finală (prin metoda orala) 

10 % 

Frecvenţa la seminar 
Cuantificarea în notă a numărului 
de prezenţe la seminar 

5 % 

10.6 Proiect 

Predarea proiectului de catre 
echipa de studenti şi susţinerea 
orală a acestuia, cu justificarea 
soluţiilor alese. 

Evaluare continuă (analiza 
individuală a proiectului) si 
evaluarea finala orala a proiectului 

20% 



 
 

 

 

Frecventa la proiect 
Cuantificarea în notă a numărului 
de prezenţe la proiect 

5 % 

10.6 Standard minim de performanţă   

• • Cunoaşterea aspectelor legislative generale și metodologice ale procedurilor de evaluare a 
impactului și a riscului asupra mediului. 
• Dobândirea abilităţilor de analiză și de realiza unui studiu privind identificarea surselor de poluare, 
evaluarea impactului si a riscului asupra mediului a unei activitati economice u un impact semnificativ și 
propunerea unei solutii tehnologice in concordanta cu cerinţele BAT/BREF. 
• Condiţia de obţinere a creditelor: N≥5, E≥5; S≥5; P≥5, unde: N=0,6 E + 0,15 S + 0,25 P; E - nota la 
examen, S - nota la seminar, P - nota la proiect. 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor si a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria si protectia mediului in industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Știinţa solului 

2.2 Aria de conţinut Indicatori de calitate ai mediului 

2.3 Responsabil  de curs Prof.dr.ing. Micle Valer - valer.micle@imadd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de laborator  Șef lucr.dr.ing. Sur Ioana Monica -ioanamonica_berar@yahoo.com 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 54.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activităţi: vizita de Muzeul de Mineralogie / UBB 4 

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul. 

4.2 de competenţe Nu este cazul. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Nu este cazul. 

5.2. de desfăşurare a laboratorului  Nu este cazul. 

 



 
 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Descrierea si aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor ingineresti privind formarea și evoluţia 
solurilor. 
Explicitarea  proprietăţilor și funcţiilor ecologice ale solurilor. 
Caracterizarea solurilor  pe baza  proprietǎţilor fizice, chimice şi biologice ale acestora. 
Monitorizarea stării de calitate a solurilor. 
Prelevarea de probe de sol şi pregătirea lor pentru analize. 
Determinarea principalelor proprietăţi fizice şi chimice ale solurilor  prin utilizarea 
echipamentelor specifice din laboratorul de Ştiinţa solului. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Pregatirea studentilor si oferirea de informatii actuale cu privire la formarea, 
evoluţia, proprietăţile, funcţiile ecologice şi folosirea raţională a solurilor.      

7.2 Obiectivele specifice 

Dobândirea de cunoştinte teoretice privind procesele de formare a părţilor 
minerale şi organice a solului, caracterizarea solurilor şi monitorizarea calităţii 
solurilor. 
Dobândrea deprinderi si abilitǎţi privind:  
- Caracterizarea solurilor pe baza proprietǎţilor fizice, chimice şi biologice ale 
acestora; 
- Monitorizarea stării de calitate a solurilor. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Observa
ţii 

1. Obiectul şi importanţa stiintei solului (pedologiei) pentru ingineria şi 
protecţia mediului 

Prezentare slide-uri, 
expunere la tablǎ,  
discuţii 

2 ore/ 
curs 

2. Factorii pedogenetici 

3. Formarea şi alcătuirea părţii minerale a solurilor  

4. Formarea şi alcătuirea părţii organice a solurilor  

5. Formarea şi alcătuirea profilului de sol  

6. Proprietăţile fizice ale solului 

7. Proprietăţile hidrofizice, de aeraţie şi termice  ale solului 

8. Proprietăţile chimice ale solurilor 

9. Clasificarea solurilor. Harta unităţilor ecologice din România. 
Descrierea claselor de soluri din România: Clasa protisoluri 

10. Descrierea claselor de soluri din România : Clasa cernisoluri; Clasa 
luvisoluri: Clasa pelisoluri) 

11. Forme si cauze ale poluarii solurilor. Forme de degradare a 
solurilor. Efecte directe şi indirecte ale degradării şi poluării solului 

12. Monitorizarea stării de calitate a solurilor. Degradarea şi poluarea 
solurilor în România 



 
 

 

 

13. Inventarul siturilor poluate 

14. Cartarea și bonitarea terenurilor agricole 

Bibliograf ie 
1. Blaga, G., Filipov, F., Udrescu, S., Rusu, I., Vasile, D., Pedologie, Editura AcademicPres,  Cluj-Napoca. 

2005. 
2. M. Dumitru, ş.a., Monitoringul stării de calitate a solurilor din România, Institutul de Cercetări 

Pedologice şi Agrochimice, Bucureşti, 2000, Editura GNP.  
3. Rusu, T., Paulette, L., Cacoveanu, H., Turcu, V., Fizica, hidrofizica, chimia şi respiraţia solului, Editura 

RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2007. 
4. Ogaki, M., Stănescu, R., ş.a., Controlul calităţii mediului – Lucrări practice de laborator, Editura Cartea 

Universitară, Bucureşti, 2003.  
5.  Micle,V., Neag, G., Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi apelor subterane, Editura 

UTPRES, 2009 

 

8.2 Laborator  Metode de predare Observaţii 

1. Prezentarea lucrărilor de laborator, masuri de protectia muncii.  

Lucrǎri practice, 
utilizare de  
echipamente 
specifice, discuţii 

2 ore/ 
lucrare 

2. Prelevarea probelor de sol şi pregătirea lor pentru analize. 

3. Determinarea texturii (compoziţiei granulometrice) solurilor. 

4. Determinarea structurii solurilor. 

5. Determinarea umidităţii, temperaturii, pH-ului solului. 
Determinarea umiditatii solului prin uscare in etuva (metoda 
gravimetrica). 

6. Determinarea permeabilitatii solului pentru apa, prin utilizarea 
aparatului aparatului MUNZ-FAURE-LAINE. Determinarea 
permeabilitatii solului pentru apa, prin utilizarea aparatului cu cap 
constant sau cu cǎdere. 

7. Determinarea conţinutului în substanţe nutritive a solului cu 
ajutorul trusei didactice de laborator. 

Bibliografie 
1. Micle, V., Sur, I., Stiinta solului – Indrumator de laborator, Editura UT Pres, Cluj-Napoca, 2012. 
2. Rusu, T., Paulette, L., Cacoveanu, H., Turcu, V., Fizica, hidrofizica, chimia şi respiraţia solului, Editura 
RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2007. 
3. Ogaki, M., Stănescu, R., ş.a., Controlul calităţii mediului – Lucrări practice de laborator, Editura Cartea 
Universitară, Bucureşti, 2003. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost discutat cu actori importanţi din domeniul ingineriei mediului, atât din 
mediul academic cât şi cel socio-economic. Disciplina a fost evaluată de către ARACIS în 2014, odată cu 
programul de studiu de licenţă Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
 

Abilitatea de analiza a unor probleme 
specifice. 
Puterea de sinteza a informatiilor 

Examenul constă într-o lucrare 
scrisă (5 subiecte), 2 ore. După 
cursul 7 se poate susţine un 

75% 



 
 

 

 

aferente unui subdomeniu specific. examen parţial (lucrare scrisă/3 
subiecte, 1 oră). 

10.5 Laborator  

Abilitatea de intelegere, interpretare 
si rezolvare unor probleme specifice 
domeniului. 
Prezenţă, (inter)activitate în timpul 
orelor de laborator. 

Examinare orală + test grilă 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă 

•  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor şi a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practica III 

2.2 Aria de conţinut  

2.3 Responsabil  de curs - 

2.4 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect 

Ş.L.dr.ing. Tiuc Ancuţa – Elena , Ancuta.tiuc@imadd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare A/R 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB 

2.9 Codul disciplinei 55.00 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 30 din care:   3.2 curs - 3.3 practica 30 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 90 din care:   3.5 curs - 3.6 practica 90 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 14 

3.8 Total ore pe semestru 104 

3.9 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul 

4.2 de competenţe Competențe de comunicare şi lucru  în echipă. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 



 
 

 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Prezenţa obligatorie în firme productive şi/sau Agenţii de 
Protecţia Mediului cu care facultatea are contracte de 
parteneriate. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
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e 

 Analiza şi aplicarea regulamentelor de bază dintr-o organizaţie (regulamente de fabricaţie, 
regulament de organizare şi funcţionare etc.) 

 Aplicarea metodelor de evaluare a impactului asupra mediului învăţate la cursuri în 
activitatea industrială, 

 Aplicarea în practica industrială a cunoştinţelor dobândite la disciplinele Procedee şi 
echipamente pentru tratarea şi epurarea apei, a aerului şi a solului, 

 După parcurgerea disciplinei studenţii vor avea următoarele abilităţi:  
- să identifice intrările şi ieşirile din procesele tehnologice 
- să identifice aspectele de mediu din firmă şi impacturile generate de acestea asupra 
factorilor de mediu, 
- să stabilească idicatorii de calitate ai mediului pentru monitorizare, 
- să formuleze un program minimal de management al mediului pentru organizaţie, 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er
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Identificarea şi respectarea normelor de etica şi deontologie profesională, asumarea 
responsabilităţilor pentru deciziile luate şi a riscurilor aferente 
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi munca eficientă în cadrul echipei. 

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

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Dezvoltarea de aptitudini inginereşti. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

- Identificarea fazelor şi operaţiilor tehnologice  
- Identificarea generală a aspectelor de mediu generate de procese 
- Identificarea impactului de mediu determinat de aspectele de mediu 
modul de realizare al controlulului de calitate. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Nu este cazul.   

8.2 Aplicaţii (practica) Metode de predare Observaţii 

1. Prezentare generalǎ a unitǎţii în care se desfǎşoarǎ practica: 
- Denumirea; 
- Obiectul de activitate; 
- Principalele produse realizate şi destinate acestora (export/ 
intern); 
- Structura de personal; 
Cifra de afaceri; 

Activitate practică în 
firmă  

 
Studiu documenta- ţiei 

la faţa locului şi 
aplicarea regulamante-

lor în practică 

8 ore /zi 

2. Analiza proceselor tehnologice de bază şi a celor suport 
(schemele bloc) 



 
 

 

 

3. Identificarea surselor de poluare: 
- Descrierea principalelor surse poluanţi pe fluxuri 
tehnologice; 
- Caracterizarea operaţiilor generatoare de poluanţi  
- Aspecte energetice: surse de energie utilizate şi consumuri 
specifice 

4. Evaluarea impactului produs de aspectele de mediu 
identificate (aplicarea uneia din metodele de evaluare studiate 
la cursuri pentru situaţia tehnologică identificată în practică) 

5. Caracterizarea poluanţilor identificaţi: 
- Starea (lichidǎ, gazoasǎ, solidǎ, emulsii, suspensii, aerosoli); 
- Proprietǎţi biologice (efecte pe termen lung, stabilitate 

fementabilitate, biodegradabilitate): 
- Proprietǎţi chimice (natura, compoziţia chimicǎ, solubilitatea, 

reactivitatea, concentraţia DCO, pH, energia de legǎturǎ, 
acţiune corosivǎ, etc. ); 

- Proprietǎţi toxicologice şi ecotoxicologice (doza letalǎ, 
evaluarea pragului de toxicitate pentru om sau alte specii 
ecologice); 

In ce mǎsurǎ se face monitorizarea concentraţiei poluanţilor şi 
dacǎ se încadreazǎ în limitele legale 

6. Propuneri pentru reducerea poluǎrii în fluxurile tehnologice 
urmǎrite 

7. Propuneri pentru un „Program de management de mediu” şi 
„program de monitorizare pe factori de mediu”. 

Caietul de practicǎ va avea urmǎtoarele capitole: 
1. Prezantarea locului de practicǎ (Agent economic, Agenţia pentru protecţia mediului,etc.) şi va 

cuprinde: locul de amplasare, domeniul de activitate, produsele obţinute, materialele utilizate în 
procesul de fabricaţie: 

2. Prezentarea riscului de poluare pentru mediu ţinând seama de procesele de fabricaţie şi de 
materialele utilizate; 

3. Prezentarea fliuxului de producţie şi emisiile poluante pe fluxuri; 
4. Prezentarea instalaţiilor de reţinere a emisiilor poluante (tipuri, caracteristici, randament, 

buletine de analizǎ, etc.); 
5. Prezentarea laboratoarelor de analizǎ a calitǎţii mediului şi tipurile de aparate aflate în dotare. 

Se vor nota procedurile de prelevare a probelor şi procedura de ananlizǎ. Se vor compara rezultatele cu 
nivelurile admise de legislaţia în vigoare; 

6. Prezentarea categoriilor de deşeuri şi a modului de gestionare; 
7. Întocmirea unui plan minimal de acţiune pentru îmbunǎtǎţirea calitǎţii mediului; 
8. Propunerea unor acţiuni pentru reducerea volumului de deşeuri şi pentru valorificarea deşeurilor. 

Bibliografie In biblioteca UTC-N  
1. Victor Voicu,  Combaterea noxelor în industrie. Editura Tehnică. Colecţia EcoTerra. Bucureşti 2002 
2. Aurel Varduca., Poluarea prevenire şi control. Editura MatrixRom. Bucureşti 2002 
3. Ghidra V., Monitorizarea calităţii mediului. Editura Studia Cluj-Napoca,  2003 
4. *** Centrul Internaţional de Comerţ. Organizaţia Internaţională de Standardizare, Manualul 

sistemului calităţii. Ghid pentru implementarea standardelor internaţionale ISO 9000. Editura Tehnică. 
Bucureşti 1996 

5. Kit Satgrove Ghidul ecologic al managerilor. Editura Tehnică. Bucureşti 1998 



 
 

 

 

6. Dumitru Purdea Ergonomie şi studiul muncii. Editura Daco-Press. Cluj-Napoca 1994 
7. Burloiu Petre, Economia şi organizarea ergonomică a muncii. Editura Didactică şi Pedagogică. 

Bucureşti 1990. 
8. Cărean Mariana, Elemente de ergonomie şi studiul muncii. Editura Casa Cărţii de Stiinţă, Cluj-Napoca 

2000 
9. Cărean Mariana, Cărean Alex., Principii şi metode ergonomice de proiectare şi analiză. Editura Dacia 

Cluj-Napoca 2001, 
10. Rojanschi, V., Cartea operatorului din staţii de tratare a apelor. . Editura Tehnică. Bucureşti. 1996 
Rojanschi, V., ş.a., Ghidul evaluatorului şi auditorului de mediu. Editura Economică. Bucureşti 2008 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competentele dobândite vor fi in concordanţă cu cerinţele pe care le-ar putea avea potenţialii angajatori 
din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs - - - 

10.5 Aplicaţii 
(practica) 

Corectitudinea şi gradul de 
complexitate al cunoştinţelor 
acumulate 

Examenul oral pentru verificarea 
cunoştinţelor dobândite în stagiul 
de practică. 

50% 

Conţinutul caietului de practică. Verificarea caietului de practică. 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- Fiecare student trebuie să demonstreze că şi-a însuşit un nivel acceptabil de cunoştinţe teoretice şi 
practice în domeniul ingineriei şi protecţiei mediului aplicate în firma industrială 

- Promovarea examenului este condiţionată de prezenţa la activităţile practice din firmă şi obţinerea 
adeverinţei şi a calificativului din partea responsabilului de practică al organizaţiei,  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor și a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Didactica specialităţii tehnice 

2.2 Aria de conţinut  

2.3 Responsabil  de curs Prof. Dr. ing. Carmen BAL – carmen.bal@dppd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de seminar  Prof. Dr. ing. Carmen BAL – carmen.bal@dppd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DC/Dfac 

2.9 Codul disciplinei 107.00 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4  din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar  2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar  28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi 3 

3.7 Total ore studiu individual 22  

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • didactica disciplinelor tehnice 

4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala de curs 

5.2. de desfăşurare a seminarului   Prezenţa la laborator este obligatorie 

 
 



 
 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
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e C1. Operarea cu metodelor şi procedeelor utilizate în predarea disciplinelor tehnice, a instrumentelor 
de predare-învăţare şi a instrumentelor de evaluare pentru aceste discipline din planul de învăţământ. 

C1.1. Cunoaşterea noţiunilor de didactică şi a celor de curriculum . 
C1.2. Folosirea corectă a metodelor de învăţământ în cadrul lecţiilor de specialitate tehnică. 
C1.3. Utilizarea corectă a obiectivelor şi strategiilor didactice în cadrul lecţiilor de specialitate tehnică. 
C1.4. Însuşirea de către studenţi a obiectivelor generale ale învăţării disciplinelor de specialitate 
tehnică în şcoală. 
C1.5. Utilizarea corectă a metodelor şi instrumentelor de evaluare în cadrul lecţiilor de specialitate 
tehnică. 

C2. Prezentarea unor modele de proiecte didactice. 
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  CT3 - Autoevaluarea obiectivă şi diagnoza nevoii de formare profesională continuă în scopul 
inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. Autocontrolul învăţării şi utilizarea eficientă a cunoştinţelor de 
didactica specialităţii tehnice, dezvoltă o buna gestionare a activităţilor personale, precum şi 
cea de comunicare. 

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

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Însuşirea de către studenţi a conceptelor de bază de proiectare didactică a 
metodelor şi strategiilor de predare învăţare - evaluare, a tehnicilor de formare a 
echipelor de lucru, planificare a timpului şi întocmirea documentaţiei didactice 
necesare în procesul de predare – învăţare – evaluare. 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 

 Formarea competenţelor de organizare, proiectare şi evaluare a activităţilor 
didactice la disciplinele tehnice. 

 Utilizarea adecvată a conceptelor reformei curiculare. 

 Formarea competenţelor de proiectare curriculară în domeniul disciplinelor tehnice. 

 Înţelegerea necesităţii operaţionalizării obiectivelor educaţionale 

 Cunoaşterea metodelor de învăţământ utilizate la predarea disciplinelor tehnice. 

 Cunoaşterea formelor de organizare a activităţii elevilor la disciplinele tehnice. 

 Formarea competenţelor de evaluare la disciplinelor tehnice. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Conţinutul învăţământului tehnic. Conceptul de Curriculumul. 
Componentele Curriculum-ului Naţional. Clasificare 

Expunerea dialogul, 
problematizarea. 

 

2. Organizarea activităţii didactice. Conceptul de lecţie. Tipuri de 
lecţii. 

Exemplificare, dialog , 
comunicarea euristică 

3. Strategii didactice a profesorului de specialitate. Integrarea 
mijloacelor de învăţământ în procesul de predare - învăţare - 
evaluare a disciplinelor de specialitate. 

4. Metode specifice de predare –învăţarea a disciplinelor de 
specialitate tehnică. Criterii de alegere a metodelor de 
învăţământ; 

Comunicare euristică, 
problematizarea, 
dialogul 

5. Proiectarea demersului didactic pentru filiera tehnologică, 
profil tehnic. Planificarea calendaristică;  

Comunicare euristică, 
problematizarea, 
dialogul,  



 
 

 

 

6. Proiectarea unităţii de învăţare; Proiectarea activităţii didactice Comunicare euristică, 
problematizare, studiu 
de caz,  

7. Exigente in stabilirea si formularea  obiectivelor educaţionale. 
Niveluri de definire a obiectivelor educaţionale; Obiective cadru, 
obiective de referinţa, obiective operaţionale 

Studiu de caz, 
realizarea unui mini 
proiect de lecţie. 

8. Competente generale, competente; specifice. Transpunerea 
competenţelor în obiective operaţionale; Metodologia 
operaţionalizării obiectivelor 

9. Mijloace de învăţământ Conversaţia euristică, 
problematizarea. 10. Alegerea mijloacelor de învăţământ în funcţie de tipul de 

lecţie 

11. .Evaluarea şi funcţiile ei; 

12. Metode de evaluare. Clasificarea acestora Problematizarea, 
lucrul în grupe, studiu 
de caz. 

13. Instrumente de evaluare folosite în cadrul lecţiilor .  

14. Itemi şi clasificarea itemilor de evaluare. 

Bibliografie 
1. Ciot, Gabriela - Elemente de pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului, Ed. Universităţii din 
Oradea , 2003. 
2. Carmen Bal, Noţiuni de didactica specialităţii tehnice, Editura UTPRES Cluj Napoca, 2007; 
3. Jurcău Nicolae, Carmen Bal (coordonator şi coautor), Metodica disciplinelor tehnice, Editura UTPRES; 
4.  Jurcău Nicolae, Carmen Bal (coordonator şi coautor),  Didactica disciplinelor tehnice, Editura UTPRES, 
Cluj Napoca, 2006; 
5. Jurcău, N., - Pedagogie, , U.T.Pres, Cluj, 2001;r 
6. Jurcău, N., - Metodica predării disciplinelor tehnice, Atelierul de multiplicare al Institutului Politehnic, 
Cluj, 1984 
7. Ionescu, M. – Lecţia între proiect şi realizare, Ed. Dacia, Cluj 1982 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

1. Finalităţile şi obiectivele studierii disciplinelor 
tehnice - exemple de programe şcolare din cadrul 
curriculum-ului Tehnologii. 

Lucrul pe grupe de 4, cu materiale 
didactice, pla invatamant, 
programa şcolară. 

 

2. Conţinutul lecţiei - exemple de lucru. Lucrul pe echipe de recunoaştere 
şi fixare de obiective şi 
competenţe în funcţie de diferite 
conţinuturi şi tipuri de lecţii. 

3. Realizarea unui planificări calendaristice orientative 
– aplicaţie.Obiectivele lecţiei şi modul de fixare a 
acestora în cadrul unei lecţii. 

4. Studiu privind metodele de predare-învăţare 
eficiente pentru atingerea obiectivelor 

Întocmirea de documente 
didactice şi realizarea de proiecte 
de lecţie. 5. Eficientizarea metodelor de învăţământ - studiu de 

caz 

6. Proiectarea didactică. Realizarea unui planificări 
calendaristice orientative. 

Realizarea diferitelor proiecte de 
lecţie 

7. Obiectivele lecţiei şi modul de fixare a acestora în 
cadrul unei lecţii. 

Întocmirea unui portofoliu 
didactic. 

Bibliografie 
1. Ciot, Gabriela - Elemente de pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului, Ed. Universităţii din 
Oradea , 2003. 
2. Carmen Bal, Noţiuni de didactica specialităţii tehnice, Editura UTPRES Cluj Napoca, 2007; 



 
 

 

 

3. Jurcău Nicolae, Carmen Bal (coordonator şi coautor), Metodica disciplinelor tehnice, Editura UTPRES; 
4. Jurcău Nicolae, Carmen Bal (coordonator şi coautor),  Didactica disciplinelor tehnice, Editura UTPRES, 
Cluj Napoca, 2006; 
5. Jurcău, N., - Pedagogie, , U.T.Pres, Cluj, 2001; 
6. Jurcău, N., - Metodica predării disciplinelor tehnice, Atelierul de multiplicare al Institutului Politehnic, 
Cluj, 1984 
7. Ionescu, M. – Lecţia între proiect şi realizare, Ed. Dacia, Cluj 1982 
8.Consiliul Naţional pentru Curriculum - Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare, 
TEHNOLOGII, Liceu tehnologic-profil tehnic, Editat de  Aramis Print, 2002. 
9.Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasa a IX-a. Volumele 1-3, M.E.N., C.N.C. Editura Cicero, 
Bucureşti, 1999 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina este una fundamentală în cadrul modului de psihopedagogie şi transmite studenţilor noţiuni 
menite să le dezvolte abilităţile de proiectare didactică, utilizarea eficientă a metodelor şi strategiilor de 
predare - învăţare – evaluare. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar   activitate la seminar – 20%;  

 portofoliu (elaborare proiecte didactice şi 
teste de evaluare) – 40%;  

 examinare finală – 40%. 

 50% din punctajul 
evaluarii finale + 50% din 
punctajul evaluarii finale. 

10.6 Standard minim de performanţă 

 predarea proiectului de lectie; 

 predarea unui set de probe de evaluare; 
                              obţinerea a 50 % din punctajul verificării finale. 

 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

12.09.2017 Curs Prof. Dr. ing. Carmen BAL  

Aplicații Prof. Dr. ing. Carmen BAL  

 
 

Data avizării în Consiliul Departamentului IMADD 
 
21.09.2017 

 

Director Departament IMADD 
Conf.dr.ing. Viorel DAN 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății IMM 

 
27.09.2017 

 
Decan IMM 
Prof.dr.ing., fiz. Ionel CHICINAS  
 
 

 



 
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor și a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Instruire asistată de calculator 

2.2 Aria de conţinut  

2.3 Responsabil  de curs Prof. Dr. Ing. Carmen BAL – carmen.bal@dppd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de seminar  Prof. Dr. Ing. Carmen BAL – carmen.bal@dppd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DF/Dfac 

2.9 Codul disciplinei 108.00 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2  din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar  1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi 3 

3.7 Total ore studiu individual 24  

3.8 Total ore pe semestru 52 

3.9 Numărul de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Instruire asistată de calculator 

4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector,  

5.2. de desfăşurare a seminarului   Prezenţa la seminar este obligatorie 

 



 
 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Operarea cu metodelor şi procedeelor utilizate în predarea disciplinelor tehnice, a 
instrumentelor de predare-învăţare şi a instrumentelor de evaluare utilizând în procesul 
educaţional calculatorul. 

- C1.1. Însuşirea noţiunilor de specialitate necesare utilizării calculatorului în procesul de 
informare şi formare în învăţământul preuniversitar, a contextului psihopedagogic şi 
metodic aferent;  

- Operarea cu noţiunile şi metodele specifice instruirii asistate de calculator, proiectării şi 
dezvoltării curriculare;  

- Utilizarea şi evidenţierea unor tehnici didactice de predare – învăţare - evaluare prin 
intermediul calculatorului;  

C2. Formarea unei orientări moderne, dinamice şi prospective asupra problematicii cursului. 
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  CT3 - Autoevaluarea obiectivă şi diagnoza nevoii de formare profesională continuă în scopul 
inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. Autocontrolul învăţării şi utilizarea eficientă a cunoştinţelor de 
calculator, dezvoltă o buna gestionare a activităţilor personale, precum şi cea de 
comunicare. 

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

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Însuşirea de către studenţi a conceptelor de bază de proiectare didactică a 
metodelor şi strategiilor de predare învăţare - evaluare, a tehnicilor de formare a 
echipelor de lucru, planificare a timpului şi întocmirea documentaţiei didactice 
necesare în procesul de predare – învăţare – evaluare utilizînd calculatorul ca 
instrument didactic. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 Formarea competenţelor de organizare, proiectare şi evaluare a activităţilor 
didactice la disciplinele tehnice utilizând calculatorul. 

 Utilizarea adecvată a conceptelor reformei curiculare. 

 Formarea competenţelor de proiectare curriculară în domeniul disciplinelor 
tehnice utilizarea calculatorului şi a softurilor educationale. 

 Cunoaşterea metodelor de învăţământ utilizate la predarea disciplinelor tehnice. 

 Cunoaşterea formelor de organizare a activităţii elevilor. 

 Formarea competenţelor de evaluare la disciplinelor tehnice prin utilizarea 
softurilor educationale. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni generale de IAC. Definiţia interacţiunii elev-
computer 

Expunerea dialogul, 
problematizarea. 

 

2. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de 
predare învăţare. 

Exemplificare, dialog , 
comunicarea euristică 

3. Programe de instruire asistată pe calculator. Softul 
educaţional 

4. Noţiuni de didactică informatică; 
Comunicare euristică, 
problematizarea, dialogul 

5. Formarea elevilor/studenţilor prin IAC;  
Comunicare euristică, 
problematizarea, dialogul,  

6. TIC ansamblul resurselor de difuzare, stocare şi gestionare a Comunicare euristică, 



 
 

 

 

informaţiei destinată procesului educativ. 
 

problematizare, studiu de 
caz,  

7. Educaţia la distanţă noţiuni de e-learning 
Studiu de caz, realizarea 
unui mini proiect de lecţie. 

Bibliografie 
1. Adăscăliţei, Adrian (2007) : Instruire asistată de calculator. Didactică informatică, Ed. Polirom, Iaşi. 
2. Carmen Bal, Instruire Asistata de Calculator, de la teorie la practică, Editura ALMA MATER, 2009, 
ISBN978-606-504-066-3. 
3. Bârză, Silviu (2002) : Bazele informaticii  şi noţiuni de birotică. Ed. Fundaţiei României de mâine, 
Bucureşti.  
4. Creţu, Carmen (1999) :  Teoria curriculum-ului  şi conţinuturile educaţiei, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi.  
5. Cucoş, Constantin (1999) : Pedagogie, Polirom, Iaşi.  
6. Damian, Alexandru-Miron (2000-2001) :  Teoria  şi metodologia instruirii, Ed. Fundaţiei „România de 
Mâine”, Bucureşti.  
7. Ionescu, C. (1998) : Metodica predării informaticii, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj. 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

1. Elaborarea unui program de instruire 
Lucrul pe grupe de 4, cu 
materiale didactice,  

 

2. Aspecte specifice ale proiectării activităţilor didactice. Lucrul pe echipe şi realizarea 
de proiecte de lecţie pe 
calculator. 

3. Proiectarea unei lecţii de specialitate cu ajutorul 
calculatorului sau cu ajutorul unui soft educaţional.. 

4. Comparaţie între două metode în predarea a aceluiaşi 
conţinut 

Întocmirea de documente 
didactice şi realizarea de 
proiecte de lecţie pe 
calculator. 

5. Simularea predării unei lecţii de specialitate cu ajutorul 
unui soft educaţional (AEL)  

6. Aplicaţie. Elaborarea unui proiect de lecţie cu ajutorul 
computerului. 

Realizarea diferitelor 
proiecte de lecţie 

7. Evaluarea prin intermediul calculatorului 
Întocmirea unui portofoliu 
didactic. 

Bibliografie 
1. Adăscăliţei, Adrian (2007) : Instruire asistată de calculator. Didactică informatică, Ed. Polirom, Iaşi. 
2. Carmen Bal, (2009), Instruire Asistata de Calculator, de la teorie la practică, Editura ALMA MATER, , 
ISBN978-606-504-066-3. 
3. Bârză, Silviu (2002) : Bazele informaticii  şi noţiuni de birotică. Ed. Fundaţiei României de mâine, 
Bucureşti.  
4. Creţu, Carmen (1999) :  Teoria curriculum-ului  şi conţinuturile educaţiei, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi.  
5. Cucoş, Constantin (1999) : Pedagogie, Polirom, Iaşi.  
6. Damian, Alexandru-Miron (2000-2001) :  Teoria  şi metodologia instruirii, Ed. Fundaţiei „România de 
Mâine”, Bucureşti.  
7. Ionescu, C. (1998) : Metodica predării informaticii, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina este una fundamentală în cadrul modului de psihopedagogie şi transmite studenţilor noţiuni 
menite să le dezvolte abilităţile de proiectare didactică, utilizarea eficientă a metodelor şi strategiilor de 
predare - învăţare – evaluare cu ajutorul calculatorului. 



 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar   activitate la seminar – 20%;  

 portofoliu (elaborare proiecte didactice şi 
teste de evaluare) – 40%;  

 examinare finală – 40%. 

 50% din punctajul 
evaluarii finale + 50% 
din punctajul evaluarii 
finale. 

10.6 Standard minim de performanţă 

 predarea proiectului de lectie; 

 predarea unui set de probe de evaluare; 
                              obţinerea a 50 % din punctajul verificării finale. 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea  Ingineria Materialelor și a Mediului 

1.3 Departamentul Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie / Inginer 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practica pedagogica  I 

2.2 Aria de conţinut  

2.3 Responsabil  de curs Prof. Dr. Ing. Carmen BAL – carmen.bal@dppd.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de seminar  Prof. Dr. Ing. Carmen BAL – carmen.bal@dppd.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DC/Dfac 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3  din care:   3.2 curs - 3.3 seminar 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs - 3.6 seminar  42 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat 6 

Examinări 4 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 36  

3.8 Total ore pe semestru 78 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Cunostinte de bază în ştiintele educaţiei, dobîndite pe parcursul studiilor de modul 
psihopedagogic, prin experienţă profesională sau si in contexte4 nonformale msau 
informale de invăţare.  

4.2 de competenţe • Competenţe de  operare pe calculator (Word, Excel, Power Point şi Internet 
Explorer)  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Participare activă; 

  Lectura suportului de curs 



 
 

 

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului  

 Lectura bibliografiei recomandate; 

 Elaborarea şi sustinerrea lucrarilor planificate şi asamblarea acestora 
într-un portofoliu de evaluare; 

 Participare active. 

 
6. Competenţele specifice accumulate 
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C1 Utilizarea, interpretarea , prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate 
psihopedagogice şi metodologice în cadrl întregului demers didcatic de proiectare a activităţilor 
instructiv-educative şi a materialelor didactice; 
C2 Identificarea şi apliocarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor 
instructiv educative specifice nivelului de vârstă al clasei cuc are lucrează; 
C3. Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv educative şi /sau extracurriculare. 
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 CT1 – Aplicarea principiilor şi a nhormelor de deontologie profesională fundamentale pe 
opţiuni  valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei. 

 CT2 – Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 
dersfăşurării proiectelor şi programelor educaţionale; 

 CT3Utilizarea metodelor şi tehn icilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţiiîn vederea 
formării şi dezvoltării profesionale; 

 CT3 – Prtomovarea v alorilor unui învăţământ de calitate, în conformitate cu politicile 
educaţionaleinterne şi în acord cu cele elaborate şi popularizate la nivel european. 

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

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Cunoaşterea specificului cercetării procesului de învăţământ (caracterisitici, etape, 
funcţii, tipuri, metodologii etc.) din pertspectiva practiocii pedagogice desfăşurate în 
cadrul învăţământului preuniversitar). 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 Dezvoltarea capacităţii de observare, consemnare, analiză şi apreciere a activităţilor 
instructiv-educative; 

 Formarea unuzi sistem de capacităţi opertaţionale de a proiecta, realiza şi evalua 
activităţile instructiv-educative: capacitatea de a proiecta activităţi inegral, de 
diferite tipuri şi variante, precum şi alte forme de organizare a procesului de 
învăţământ; capacitatea de a conduce integral activităţi de tipuri/variante diferite; 
capacitatea de a măsura, aprecia, decide cu privire la desfăşurarea unor activităţi, 
capacitatea de a regla/autoregla activităţile în funcţie de rezultatele evaluării; 

 Dezvoltarea capacităţii de a colabora cu diferiţi factori educativi, antrenându-i în 
activităţile instructiv-educative. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

1. Observarea şi înregtistrarea integraslă a diferitellor 
tipuri/variante de lecţii, cu ajutorul unor instrumente şcolare 
(grile, fişe, ghiduri, etc.). 

Practică observativă 
Practică efectivă 
Dezbarea în grup. 

 
2. Analiza, dezbaterea şi aprecierea în grup a lecţiilor observate, cel 

puţin 3-4 variante de lecţii pentru fiecarte tip categorie de lecţie 
şi 1-2 forme de activitate. 



 
 

 

 

3. Elaborarea proiectului unor unităţi de învăţare şi a unor lecţii de 
tipuri şi variante diferite, precum şi a altor forme de organizare a 
procesului de învăţământ. 

4. Conducerea integrală a unor lecţii de tipuri şi variante diferite, 
precum şi a altor forme de organizare a procesujlui de 
învăţământ, conform planificării rea lizate de coordonatorul şi 
mentorul de proactică pedagogică. 

5. Utilizarea unor instrumente de evaluare (autoevaluarea)  
lecţiei/sistemelor de lecţii şi a altor forme de organizare a 
procesului de învăţământ; măsurarea şi aprecierea realizării unor 
obiective şi a lecţiei integral. 

6. Exerciţii de elaborare a unor alternative de lecţii, integral sau pe 
secvenţe, în funcţie de rezultatele evaluării. 

7. Exersarea unor atitudini pozitive faţă de elevi şi profesie şi a unor 
atitudini creative în desfăşurarea activităţilor instructiv-
educative. 

8. Aplicarea creatoare, la specificul situaiei, a principalelor tehnici 
de învăţare eficientă – stilul activităţilor intelectuale. Aplicarea 
unor metode şi procedee de prevenire şi comb atere a rămânerii 
în urmă la învăţătura a unor elevii 

9. Aplicarea unor strategii de identificare şi dezvoltare a înclinaţiilor 
şi aptitudinilor elevilor, părin individualizarea activităţilor de 
învăţare în scopul dezvoltării performanţelor maxime. 

10. Aplicarea unor strategii caracteristice pentru dezvoltarea 
cooperării/comunicării şi dezvoltării unor relaţii psihosociale 
pozitiver /simulativeâ, a unor motive superioare de apartenenţă 
de grup, de afiliere, de dezvoltare a grupului ca entitate etc. 

11. Recunoaşterea (identificarea) caracterisiticilor unei cercetări, a 
etapelor, funcţiilor etc. Prin analiza unei cercetări empăirice 
desfăşurate la nivelul unităţii şcolare, prin discuţie de grup. 

12. Aplicarea în cadrul unui proiect de cercetare a metodelor 
principale de cercetare: dezbaterea, argumentarea  observarea, 
experimentul, ancheta, etc. 

13. Utilizarea tehnicilor de negociere argumentare, 
contraargumentare, de prognoză, de raţionare şi exprimare, de 
persuasiune. 

14. Activităţi practice de sfătuire a elevilor pentru a valorifica plenar 
valenţele timpului liber pentru recreere şi autodezvoltare. 

Bibliografie 
1. Curriculum-ul pentru invăţământul preuniveristare tehnic (plan de invăţământ, programe scolare 

pentru clasele V-VII, IX- XII), ghiduri, îndrumătoare, manuale de specialitate etc. 
2. Carmen Bal, Noţiuni de didactica specialităţii tehnice, Editura UTPRES Cluj Napoca, 2007. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionalela nivel de licenţă 
fiind în acord cu aşteptările comunităţii specialiţştilor în domenikul tehnic şi în cel al angajatorilor din 
domeniul educaţional tehnic. 



 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar  
Practică observativă; 
Practică efectorie. 

Portofoliu de practică pedagogică 100 

10.6 Standard minim de performanţă 

70% rezultat după însumarea puntajelor ponderate conform pct 10.3 
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