
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2021-2022 

 
Anul de studiu I / Semestrul II 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 

1.3. Departamentul  Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

1.4. Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea* Ingineria mediului/Inginer tehnolog în protectia mediului – 214305; 
Inginer pentru controlul poluarii mediului – 214306; Inginer în gestiunea 
integrata a deșeurilor municipale/industriale – 214307; Corespondenta 
ISCO 08 - 2133 - Environmental protection professionals 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Analiza si sinteza proceselor tehnologice 2.2. Cod disciplină M110 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. univ.dr.Negrut Clement 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lect. univ.dr.Negrut Clement 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator/proiect 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator/proiect 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 69 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

Tutoriat - 

Examinări - 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite** 5 

 
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 Sala dotată cu videoproiector/tablă, slide-uri, materiale informative, 
laptop, Acces platforma Teams 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotată cu videoproiector/tablă, materiale informative, laptop 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2: Gestionarea si solutionarea  probleme-lor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila. 
C2.3. Aplicarea cunostintelor tehnice si tehnologice de baza in definirea si explicarea  
conceptelor specifice ingineriei si protectiei mediului 
C2.5 Identificarea celor mai bune solutii tehnice si tehnologice in vederea implementarii 
proiectelor profesionale de ingineria si protectia mediului 
C6: Introducerea celor mai bune tehnologii in implementarea strategiilor si planurilor de mediu in 
conformitate cu legislatia in vigoare 
C6.2. Utilizarea informatiilor referitoare la cele mai bune tehnologii in vederea implementarii in 
proiectele de mediu 
C6.4. Analiza proceselor si proiectelor tehnologice in vederea diminuarii impactului asupra 
mediului 

Competenţe transversale - 

 
 
 



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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul cursului îl constituie cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de baza legate de procesele 
tehnologice, capacitatea de a analiza un proces tehnologic, capacitatea de cunoaştere şi 
înţelegere a indicatorilor tehnico economici precum si a noţiunilor legate de calitate, standardizare 
si prognoza tehnologica. 

7.2 Obiectivele specifice -dezvoltarea  capacitaţii de cunoaştere şi înţelegere a rolului apei in industrie 
-capacitatea de înţelegere si cunoaştere a procesului tehnologic de obţinerea apei potabile 
-capacitatea de înţelegere si analiză a metodelor de producere a energiei electrice 
-dezvoltarea  capacitaţii de cunoaştere şi înţelegere a procesului de extracţie si prelucrare a 
substanţelor minerale utile 
-capacitatea de înţelegere si cunoaştere a proceselor de prospectare şi explorare a zăcămintelor  
-abilitatea de înţelegere si analiză a metodelor de exploatare a substanţelor minerale utile  
-deprinderea de a înţelege metodele folosite pentru prepararea substanţelor minerale utile 
-dezvoltarea  capacitatii de cunoaştere şi înţelegere a aspectelor generale privind metalurgia 
metalelor feroase si neferoase 
-capacitatea de intelegere si analiza a procesului tehnologic de obtinere a  fontei si otelului  
-capacitatea de intelegere si analiza a procesului tehnologic de obtinere a  cuprului si aurului  
-capacitatea de intelegere a tehnologiilor de valorificare a resurselor secundare combustibile. 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. Consideraţii generale privind procesele tehnologice Obiectul si 
importanta tehnologiei industriale, Clasificarea proceselor tehnologice, 
Materii prime folosite în procesele tehnologice, Produsele proceselor 
tehnologice  

Prelegere, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

2. Proiectarea şi generarea proceselor tehnologice. Proiectarea 
proceselor tehnologice. Simbolurile folosite în industrie pentru generarea 
schemelor tehnologice. Generarea schemelor tehnologice. Transformări 
chimice şi interconexiuni conexe. Alegerea utilajelor. Siguranţa în 
exploatarea utilajelor 

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

3.Indicatori tehnico-economici, Noţiuni generale, Indicatori tehnico-
economici de consum, Consumuri specifice, Conversie şi randament, 
Bilanţul de materiale şi de energie, Indicatori de utilizare.  

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

4.Indicatori tehnico-economici (continuare), Indicatori de calitate, 
Noţiuni generale despre calitate, Fiabilitatea produselor, Indicatori de 
mentenabilitate, Indicatori de disponibilitate,  Omologarea produselor, 
Standardizarea, Prognoza Tehnologică  

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 
 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

5.Tehnologia preparării şi tratării apelor, Apa potabilă, Consideraţii, 
Obţinerea apei potabile, Obţinerea apei industriale, Epurarea apelor 
uzate, Utilaje pentru vehicularea lichidelor, Pompe cu piston, Pompe 
centrifuge 

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 
 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

6.Tehnologia producerii energiei electrice.  Aspecte generale, 
Surse de energie, Producerea energiei electrice în centrale 
termoelectrice Centrale termoelectrice de condensaţie(CTE), 
Centrale termoelectrice de termoficare(CET), Centrale termoelectrice cu 
turbine pe gaze 

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

7.Tehnologia producerii energiei electrice (continuare). Producerea 
energiei electrice în centrale hidroelectrice, Producerea energiei electrice 
în centrale nuclearo-electrice, Tehnologii neconvenţionale de producere 
a energiei electrice , Indicatori tehnico-economici, specifici 
sistemului energetic naţional   

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

8.Extracţia şi prelucrarea substanţelor  minerale utile. 
Consideraţii generale, Prospectarea şi explorarea zăcămintelor, 
Exploatarea substanţelor minerale utile, Prepararea substanţelor 
minerale utile. Produse ale prelucrării substanţelor minerale utile.  

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

9.Metalurgia metalelor feroase şi neferoase, Consideraţii generale, 
Metalurgia aliajelor fier-carbon, Metalurgia fontei, Metalurgia oţelului. 

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

10.Metalurgia metalelor feroase şi neferoase (continuare) Metalurgia 
metalelor neferoase, Metalurgia cuprului, Metalurgia aluminiului, 
Metalurgia aurului 

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

11.Tehnologii de valorificare a resurselor energetice secundare. 
Caracteristici generale. Recuperatoare. Regeneratoare. Utilizarea RES  
sub forma de gaze de ardere. Producerea de abur. 

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 



12.Tehnologii de valorificare a resurselor secundare combustibile. 
Caracteristici generale. Valorificarea gazului de convertizor. Valorificarea 
RES din industria chimica.  

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

13.Tehnologii de valorificare a resurselor secundare combustibile 
(continuare). Valorificarea RES combustibile sub forma de deşeuri 
lemnoase. Valorificarea RES combustibile sub forma de gaze rezultate 
din minele de carbune. 

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

 
14.Tehnologii de valorificare a deşeurilor menajere pentru 
producerea energie. Caracteristici generale. Deşeuri menajere solide. 
Schema principala de producere a biogazului 
 

Prelegere, 
Aplicaţii, 
Suporturi video 
Exemplificări 

-Corches M., Analiza si sinteza 
proceselor tehnologice – format 
electronic (biblioteca 
universității) 

Bibliografie 
-Corches M., Analiza si sinteza proceselor tehnologice – format electronic (biblioteca universității) 
-Popa, M., Bazele Tehnologiei, Aplicaţii şi studii de caz, Editura Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
-Pumnea C.,Tehnologie industrială, vol. I şi II, Ed. Didactica şi Pedagogica, Bucureşti 1992. 

8.2. Seminar-laborator   

S1.  
-Regulamentul laboratorului de ASPT. Norme de protecţia muncii.  
-Generalitati privind tehnologiile industriale 
 

Conversaţie 
Exemplificări 

-Popa, M., Bazele Tehnologiei, 
Aplicaţii şi studii de caz, Editura 
Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
(biblioteca universității) 

S2.  
- Analiza diferitelor procese tehnologice. Descrierea  proceselor 
tehnologice din punct de vedere al fazelor și operațiilor tehnologice. 
Studii de caz. 
-Întocmirea şi analiza schemelor proceselor tehnologice. 

Conversaţie 
Problematizare 
Studiul de caz 

Popa, M., Bazele Tehnologiei, 
Aplicaţii şi studii de caz, Editura 
Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
(biblioteca universității) 

S3. 
-Calcule tehnologice. Indicatorii tehnico-economici de consum. 

Conversaţie 
Exemplificări 
Aplicatii practice 

-Popa, M., Bazele Tehnologiei, 
Aplicaţii şi studii de caz, Editura 
Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
(biblioteca universității) 

S4.  
-Bilanțuri tehnologice de materiale. Calcule tehnologice și întocmirea 
bilanturilor de materiale.  

Conversaţie 
Exemplificări 
Aplicatii practice 

-Popa, M., Bazele Tehnologiei, 
Aplicaţii şi studii de caz, Editura 
Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
(biblioteca universității) 

S5.  
- Bilanțuri tehnologice de energie. Calcule tehnologice și întocmirea 
bilanturilor energetice/termice. 

Conversaţie 
Exemplificări 
Aplicatii practice 

-Popa, M., Bazele Tehnologiei, 
Aplicaţii şi studii de caz, Editura 
Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
(biblioteca universității) 

S6.  
-Calcule tehnologice. Indicatorii tehnico-economici de utilizare.  
 

Conversaţie 
Exemplificări 
Aplicatii practice 

-Popa, M., Bazele Tehnologiei, 
Aplicaţii şi studii de caz, Editura 
Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
(biblioteca universității) 

S7.  
-Indicatorii pentru descrierea calității proceselor tehnologice. 
 

Conversaţie 
Exemplificări 

-Popa, M., Bazele Tehnologiei, 
Aplicaţii şi studii de caz, Editura 
Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
(biblioteca universității) 

S8.  
- Calcule tehnologice pentru procese chimice. Calculul consumurilor 
specifice, randamentului și conversiei. 
 

Conversaţie 
Exemplificări 
Aplicatii practice 

-Popa, M., Bazele Tehnologiei, 
Aplicaţii şi studii de caz, Editura 
Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
(biblioteca universității) 

S9.  
- Calcule tehnologice pentru procese chimice. Întocmirea bilanțului de 
materiale pentru procesele chimice. 
 

Conversaţie 
Exemplificări 
Aplicatii practice 

-Popa, M., Bazele Tehnologiei, 
Aplicaţii şi studii de caz, Editura 
Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
(biblioteca universității) 

S10.  
- Analizarea proceselor tehnologice cu impact asupra apei și solului.  

Conversaţie 
Exemplificări 
Studiul de caz 

-Maria Lazăr, Impactul antropic 
asupra mediului, Editura 
Universitas Petroşani 2006 

S11.  
- Analiza proceselor tehnologice cu impact redus asupra mediului. 
Conceptul de ecotehnologie. Analiza ecotehnologiilor pentru epurarea 
apelor și solului. 
 

Conversaţie 
Exemplificări 
Studiul de caz 

-Micle,V., Neag,G., Procedee şi 
echipamente de depoluare a 
solurilor şi apelor subterane, 
Editura UT Pres, Cluj-Napoca, 
2009 

S12.  
- Analiza proceselor tehnologice de productie a energiei din surse 
regenerabile 

Conversaţie 
Exemplificări 

-Edmond Maican, Sisteme de 
energii regenerabile, Editura 
PRINTECH, Bucureşti, 2015 

S13.  
-Analiza proceselor tehnologice/tehnologiilor de recuperare a 
materialelor valoroase din deșeuri 

Conversaţie 
Exemplificări 

-Nemeş, O., Rusu, T., Soporan, 
V.F., Deşeuri şi Tehnologii de 
Valorificare, Editura U.T. 
PRESS, Cluj-Napoca, 2008 

S14. Evaluare finală Conversaţie - 



Bibliografie 
-  Popa, M., Bazele Tehnologiei, Aplicaţii şi studii de caz, Editura Risoprint, Cluj –Napoca, 2006. 
- Achim, M.I. Popa , M. – Analiza şi sinteza proceselor tehnologice, Seria Didactică Univ. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2008. 
- Maria Lazăr, Impactul antropic asupra mediului, Editura Universitas Petroşani 2006 
- Edmond Maican, Sisteme de energii regenerabile, Editura PRINTECH, Bucureşti, 2015 
- Micle,V., Neag,G., Procedee şi echipamente de depoluare a solurilor şi apelor subterane, Editura UT Pres, Cluj-Napoca, 2009 
- Nemeş, O., Rusu, T., Soporan, V.F., Deşeuri şi Tehnologii de Valorificare, Editura U.T. PRESS, Cluj-Napoca, 2008 

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

-   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Rezolvarea corectă şi 
completă a cerinţelor 
subiectelor de examen 

Proba scrisa in cadrul 
examenului 

70% 

10.5 Seminar/laborator 
Corectitudinea rezovarii 
testelor scrise si practice.  

Testare seminar 

 
30% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Analiza si interpretarea rezultatelor obtinute din masuratori experimentale si calcule teoretice. 

 
Data completării                       Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
                        Lect. univ.dr.Negrut Clement   Lect. univ.dr.Negrut Clement 
            
 
Data avizării în departament                                          Semnătura directorului de departament 
 
   
 


