FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Analiza şi Ingineria Mediului
Ingineria Mediului
Master
Ingineria valorificării deşeurilor ( IV D) / diploma de master

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Baze de date în gestionarea deşeurilor
Şef lucrări dr.ing Dorin Manciula
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Şef lucrări dr.ing Dorin Manciula
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul
3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Opţ.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 Din care: 3.2 curs
1 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
84
3.8 Total ore pe semestru
126
3.9 Numărul de credite
5

2
28
ore
40
40
40
2
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
chimie, fizică, electrotehnică, informatică aplicată.
4.2 de competenţe
noţiuni de bază de fizică, de inginerie, de studiul sistemelor de
achiziţie a datelor, de informare şi documentare, de activitate în
echipă, de utilizare a tehnologiilor informatice de achiziţie şi de
prelucrare a datelor numerice.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

sală de curs, (50-60 locuri) cu videoproiector.
laboratorul A.1.6., dotat cu calculatoare şi programe software
specifice.

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
dezvoltarea capacităţilor de lucru în echipă, de a gândi relaţional şi de a găsi modalităţi
concrete de abordare şi soluţionare a problemelor specifice de mediu şi de gestiune a
deşeurilor, la diferite niveluri de analiză, (global, regional, local);
analiza critică, aplicarea modelelor, teoriilor şi utilizarea noţiunilor din domeniul ştiinţelor
fundamentale şi inginereşti pentru abordarea problemelor specifice cunoaşterii şi protecţiei
mediului;
explicarea şi interpretarea unor proprietăţi, concepte, abordari, modele şi noţiuni privitoare
la ştiinţele fundamentale şi inginereşti aplicate în domeniul gestiunii deşeurilor;
prezentarea de proiecte referitoare la modul de gestiune a deşeurilor municipale şi
industriale şi conceperea bazelor de date specifice;
recunoaşterea şi descrierea conceptelor, teoriilor, metodelor şi modelelor elementare
privitoare la ştiinţele fundamentale şi la ştiinţele inginereşti.
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 ştiinţelor inginereşti;
descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul economicomanagerial aplicate în domeniul mediului.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

prezentarea bazelor de date specifice gestiunii deşeurilor municipale
şi industriale;
descrierea bazelor de date în funcţie de modelele conceptuale pe baza
cărora au fost alcătuite, corespunzătoare tipurilor de materiale regăsite
în compoziţia deşeurilor, dar şi a unor alţi parametri importanţi.
dobândirea unor cunoştinţe de bază în domeniul gestiunii, valorificării
şi recuperării deşeurilor, precum şi în domeniul gestiunii şi prelucrării
datelor numerice cu ajutorul sistemelor informatice;
descrierea pentru fiecare clasă de deşeuri a elementelor principale
necesare generării corecte a bazelor de date;
familiarizarea studenţilor cu aspectele monitorizării elementelor de
mediu şi a poluanţilor proveniţi din deşeuri, cu ajutorul senzorilor;
dobândirea deprinderilor practice în utilizarea interfeţelor în diverse
aplicaţii software;
deprinderea unor abilităţi de parcurgere, interpretare şi utilizare a
materialelor documentare de specialitate.

7.2 Obiectivele specifice

dezvoltarea de deprinderi tehnice în vederea realizării măsurătorilor
cu ajutorul senzorilor şi interpretării corecte a datelor obţinute;
dezvoltarea de deprinderi tehnice în vederea realizării bazelor de date
electronice prin intermediul programelor software specifice;
aplicarea conceptelor legate de tehnicile de lucru cu senzori, elemente
sensibile şi traductori, cu aplicabilitate practică în domeniul ingineriei
mediului.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1. Achiziţia de date. Definiţii. Generalităţi.

Curs 2. Baze de date. Deşeuri şi fluxuri speciale de
deşeuri. Actualizarea bazei de date pentru deşeuri.

Curs 3. Elaborarea de indicatori pentru suportul
decizional, (PCB / PCT, DEE, VSU, baterii, etc.).

Curs 4. Metodologii de elaborare a programelor
software specifice. Structură şi mod de gestionare a
informaţiilor specifice.

Curs 5. Baze de date. Fluxuri speciale de deşeuri.
Echipamente cu conţinut de PCB / PCT. Baterii şi
acumulatori.

Curs 6. Baze de date. Fluxuri de deşeuri. Vehicule
scoase din uz. Echipamente şi deşeuri de echipamente
electrice şi electronice.

Curs 7. Baze de date. Fluxuri de deşeuri. Deşeuri din
construcţii
şi
demolări.
Deşeuri
municipale
biodegradabile.

Curs 8. Baze de date. Fluxuri de deşeuri. Nămoluri
rezultate din pocesele de epurare. Deşeuri stradale.

Curs 9. Prognoze privind
municipale şi industriale.

generarea

deşeurilor

Curs 10. Evaluarea alternativelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor municipale şi industriale.

Curs 11. Controlul calităţiii aerului, apelor şi a solului.
Determinarea unor poluanţi din aer, apă şi sol. Criterii
de clasificare. Caracteristicile poluanţilor.

Metode de predare
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Prelegere interactivă,
problematizare,
învăţare bazată pe

Observaţii
Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

Prezenţa la curs este
facultativă

studii de caz şi
probleme.
Curs 12. Utilizarea senzorilor în monitorizarea Prelegere interactivă,
Prezenţa la curs este
problematizare,
facultativă
factorilor de mediu. Arhitectura sistemelor de achiziţie
învăţare bazată pe
a datelor. Unităţi de măsură.
studii de caz şi
probleme.
Curs 13. Senzori inteligenţi. Senzori chimici. Prelegere interactivă,
Prezenţa la curs este
facultativă
Biosenzori.
problematizare,
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Curs 14. Prevederi legislative.
Prelegere interactivă,
Prezenţa la curs este
problematizare,
facultativă
învăţare bazată pe
studii de caz şi
probleme.
Bibliografie
Maria Gheorghe, Valorificarea deşeurilor şi subproduselor industriale în construcţii, Ed. MatrixRom;
C. Căpăţînă, C. Simonescu, Depozitarea, tratarea şi reciclarea deşeurilor şi materialelor recuperabile,
Ed. MatrixRom;
C. Căpăţînă, C. Racoceanu, Deşeuri, Ed. MatrixRom;
I. Păunescu, A. Atudorei, Gestiunea deşeurilor urbane, Ed. MatrixRom;
N. Antonescu, P. Stănescu, L. Popescu, Gestiunea şi tratarea deşeurilor urbane. Gestiunea regională,
Ed. MatrixRom;
M. Ştefănescu, Gestionarea deşeurilor, o soluţie pentru protejarea mediului, Ed. MatrixRom;
G. Ionescu et al., Traductoare pentru automatizari industriale, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1985
R. Olaru, C. Cotae, Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control, BIT,
Iaşi,1997
N. Necula, A. Micu, V. Marinoiu, Cromatografe de proces, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1980
V. Marinoiu, Automatizarea proceselor petrochimice, E.D.P.Bucureşti, 1979
E. Cordoş, I. O. Marian, Electronica pentru chimişti, E.S.Enciclopedică, Bucureşti, 1978
*** Controlul calităţii mediului, Lucrări de laborator, Ed. Cartea Universitară, Cluj-Napoca, 2003
*** Environmental quality standards for soil and water, Ministrz of Housing, Planning and
Environment, Hague, The Netherlands, 1991
8.2 Seminar / laborator
LP 1. Prezentarea tematicilor de seminar şi a
lucrărilor practice.
LP 2. Întocmirea unui studiu individual sau pe grupe
de lucru în vederea identificării şi alegerii modalităţii
optime de concepere şi generare a bazelor de date
pentru o anumită categorie de deşeuri. Prezentarea
tipurilor de deşeuri care fac obiectul studiului.
LP 3. Alcătuirea modelelor de lucru. Prelucrarea
datelor pentru generarea bazelor.

LP 4. Definirea scopului fiecărei baze de date în
parte. Stabilirea structurii logice de stocare a datelor.

Metode de predare
Conversaţie

Observaţii

Conversaţie, exerciţii,
şi probleme, studii de
caz. Lucrare efectuată
cu ajutorul sistemelor
informatice.

Prezenţa este obligatorie

Conversaţie, exerciţii,
şi probleme, studii de
caz. Lucrare efectuată
cu ajutorul sistemelor
informatice.
Conversaţie, exerciţii,
şi probleme, studii de
caz. Lucrare efectuată

Prezenţa este obligatorie

Prezenţa este obligatorie

cu ajutorul sistemelor
informatice.
LP 5. Utilizarea aplicaţilor software pentru generarea Conversaţie, exerciţii,
datelor numerice. Introducerea datelor în sistem şi şi probleme, studii de
caz. Lucrare efectuată
generarea de rapoarte pentru fiecare flux.
cu ajutorul sistemelor
informatice.
LP 6. Optimizarea performanţelor sistemului bazei Conversaţie, exerciţii,
de date. Elaborarea de indicatori specifici pentru fiecare şi probleme, studii de
flux de deşeuri.
caz. Lucrare efectuată
cu ajutorul sistemelor
informatice.
LP 7. Baze de date online. Sisteme de gestiune a bazelor Conversaţie, exerciţii, şi
probleme, studii de caz.
de date.
Lucrare efectuată cu
ajutorul sistemelor
informatice.
Conversaţie, exerciţii, şi
LP 8. Baze de date importante. Alte baze de date.
probleme, studii de caz.
Lucrare efectuată cu
ajutorul sistemelor
informatice.
LP 9. Programe software utilizate în construcţia şi Conversaţie, exerciţii, şi
probleme, studii de caz.
gestionarea bazelor de date.
Lucrare efectuată cu
ajutorul sistemelor
informatice.
LP 10. Construirea unei baze de date în Excel. Tipuri şi Conversaţie, exerciţii, şi
probleme, studii de caz.
modele de date.
Lucrare efectuată cu
ajutorul sistemelor
informatice.
LP 11. Construirea unei baze de date în Excel. Conversaţie, exerciţii, şi
Culegerea datelor, importarea datelor, utilizarea şi lucrul probleme, studii de caz.
Lucrare efectuată cu
cu baza de date.
ajutorul sistemelor
informatice.
LP 12. Construirea unei baze de date în Access.
Conversaţie, exerciţii,
şi probleme, studii de
caz. Lucrare efectuată
cu ajutorul sistemelor
informatice.
LP 13. Crearea unei baze de date Web.

LP 14. Colocviu. Prezentarea
proiectului/studiului de caz.

şi susţinerea

Examinare

Prezenţa este obligatorie
Prezenţa este obligatorie

Prezenţa este obligatorie

Prezenţa este obligatorie

Prezenţa este obligatorie

Prezenţa este obligatorie

Prezenţa este obligatorie

Prezenţa este obligatorie

Prezenţa este obligatorie

Prezenţa este obligatorie
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul şi lucrările practice prezintă exemple de calcul, studii de caz, probleme şi exerciţii în vederea
familiarizării studenţilor cu o serie de evaluări calitative şi cantitative a diverselor tipuri de deşeuri şi
materiale şi a efectelor pe care le aduc mediului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Cunoştiinţele teoretice
acumulate

10.5 Seminar/laborator

5 lucrări practice efectuate
cu ajutorul sistemelor de
calcul informatice

10.2 metode de evaluare
Examen oral

Notarea fiecărei lucrări
practice efectuate în
laborator

10.3 Pondere din
nota finală
70%

20%

1 seminar
Notarea temelor abordate şi
10%
Eseu privind obiectivele
problemelor rezolvate
vizate şi cunoştinţele
acumulate
10.6 Standard minim de performanţă
participarea la minimum 80% din lucrările practice (4 lucrări practice din 5 ) şi prezentarea la timp a
referatelor de laborator;
participarea la minimum 100% din seminarii (1 seminar);
obţinerea notei 5 la colocviul de practică şi a notei 5 la examen.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

14.04.2021

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

