
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

1.3 Departamentul Analiza şi Ingineria Mediului 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Ingineria mediului; Ingineria sistemelor biotehnice şi 

ecologice 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Surse, procese şi produse poluante NLX5341 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. habil. Delia-Maria Gligor 

2.3 Titularul activităţilor de lucrări 

practice 

Conf. dr. habil. Delia-Maria Gligor 

2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul 8 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

DD 

 

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 lucrări practice 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 lucrări practice 24 

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 10 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi: .................. - 

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 84 

3.9 Numărul de credite 4 

 

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 

 Studenţii se vor prezenta la curs cu telefoanele mobile închise 

 Nu se permite întârzierea 

5.2  De desfăşurare a 

lucrărilor practice 

 Studenţilor nu le este permis să întârzie sau să folosească telefoanele 

mobile pe durata lucrărilor practice. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 -Configurarea metodologiilor de lucru care să permită parcurgerea unui proces de investigare 

complet al probelor de mediu 

-Descrierea factorilor de mediu şi interactiune a acestora cu fenomenele naturale şi antropice care 

le afectează calitatea 

-Interpretarea mecanismelor prin care factorii naturali şii antropici conduc la deteriorarea calităţii 

mediului 

-Introducerea celor mai bune metode de investigare disponibile în proiectele de ingineria mediului 

-Utilizarea metodelor adecvate de analiză pentru a caracteriza factorii de mediu 
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- Identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională, asumarea 

responsabilităţilor pentru deciziile luate şi a riscurilor aferente 

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată (portaluri, Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri 

on-line etc.) atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 

- Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniile ştiinţifice fundamentale 

(matematică, fizică, chimie) şi din domeniul stiintelor inginereşti 

- Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul economico-managerial 

aplicate în domeniul mediului 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

8.1.1. Introducere: noţiunea de poluant. Poluare – 

istoric şi perspective 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.2. Surse de poluare : în apă şi aer – studiu de caz prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.3. Surse de poluare: în sol şi alimente – studiu de 

caz 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.4. Procese naturale poluante: tipuri şi impactul 

asupra mediului 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.5. Procese tehnologice poluante: industria 

chimică– studiu de caz 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.6. Procese tehnologice poluante: industria 

petrochimică – studiu de caz 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.7. Procese tehnologice poluante: industria 

extractivă minieră – studiu de caz 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.8. Procese tehnologice poluante: industria prelegerea, explicaţia, 2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- cunoaşterea principalelor surse, procese şi produse poluante şi stabilirea 

unor interdependenţe teoretice şi practice dintre structura chimică, proprietăţi 

şi modul de poluare a substanţelor chimice 

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea principalelor surse, procese şi produse poluante 

- stabilirea unor interdependenţe teoretice şi practice dintre structura chimică, 

proprietăţi şi modul de poluare a substanţelor chimice 

- cunoaşterea proceselor naturale sau tehnologice poluante şi impactul asupra 

mediului. 



medicamentelor – studiu de caz conversaţia 

8.1.9. Procese tehnologice poluante: industria 

poliuretanilor – studiu de caz 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.10. Procese tehnologice poluante: industria 

celulozei şi hârtiei – studiu de caz 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.11. Procese tehnologice poluante: industria 

materialelor de construcţii – studiu de caz 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

8.1.12. Produse poluante: definiţie; tipuri; clasificare, 

tehnici de prevenire a poluării mediului. 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia 

2 ore 

Bibliografie 

1. Suport de curs. 

2. Speranţa Coldea, Difuzia şi dispersia poluanţilor în geofluide, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 

2002. 

3. Cristina Roşu, Bazele chimiei mediului: elemente teoretice şi aplicaţii practice, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 2006. 

4. Studii de caz. 

8.2 Lucrări practice Metode de predare Observaţii 

8.2.1. Analize de mediu pentru apă, aer, sol, deşeuri şi 

nămoluri, rezultate ca produse poluante. 

conversaţia, învăţarea prin 

descoperire 

6 ore 

8.2.2. Recoltarea probelor de apă în vederea analizei 

fizico‐chimice. 

conversaţia, învăţarea prin 

descoperire 

4 ore 

8.2.3. Determinarea indicatorilor fizici pentru probe de 

ape industriale. 

conversaţia, învăţarea prin 

descoperire 

4 ore 

8.2.4. Determinarea indicatorilor chimici pentru probe 

de ape industriale. 

conversaţia, învăţarea prin 

descoperire 

4 ore 

8.2.5. Determinarea durităţii temporare, totale, 

dedurizarea apei. 

conversaţia, învăţarea prin 

descoperire 

4 ore 

8.2.6. Colocviu laborator  2 ore 

Bibliografie 

Referate lucrări practice. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Utilizarea metodelor adecvate de analiză pentru a caracteriza factorii de mediu 

- Introducerea celor mai bune metode de investigare disponibile în proiectele de ingineria mediului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Corectitudinea răspunsurilor–

însuşirea şi înţelegerea corectă a 

problematicii tratate la curs 

Examen scris - accesul la examen 

este condiţionat de susţinerea 

colocviului la laborator 

70 % 

10.5 Lucrări practice Corectitudinea răspunsurilor – 

însuşirea şi înţelegerea corectă a 

problematicii tratate la laborator 

Colocviu laborator – test –se 

susţine în ultima săptămână de 

activitate didactică 

30 % 

Calitatea referatelor pregătite 

Activitatea desfăşurată la 

laborator 



10.6 Standard minim de performanţă 

- Nota 5 (cinci) atât la colocviul de lucrări practice cât şi la examenul scris conform baremului 

- cunoaşterea principalelor surse, procese şi produse poluante 

- cunoaşterea proprietăţilor şi modului de poluare a substanţelor chimice 

- cunoaşterea proceselor naturale sau tehnologice poluante şi impactul asupra mediului. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de lucrări practice 

24.03.2021.........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


