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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE III  

UCB.03.05.IS.06.064 

Titularul activităților de curs  

Titularii activităților de aplicații Prof.univ.dr.ing. Iancu Cătălin 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare C6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 30 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 3x30=90 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 

teren 

 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii   

II d)Tutoriat   

III Examinări (Evaluări)  

IV Alte activități:  

 

Total ore studiu individual   

Total ore pe semestru  90 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Instrumentar medical; Ergonomia aparatelor medicale; Aparate pentru testari de 

laborator;  Echipamente elctrice medicale; Optică medical şi echipamente optice 

Competențe   

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 
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5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului  

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator  

Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe 
profesionale 

 

C1. Folosirea fundamentelor teoretice ale ştiinţelor inginereşti aplicate; 
C2. Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare şi gestiune a 
datelor medicale; 

C3. Modelarea sistemelor biologice/structurilor biomecanice şi 
implementarea modelelor în investigarea medicală;  
C4. Conceperea, proiectarea, execuţia şi mentenanţa dispozitivelor 
medicale;  

C5. Operarea cu dispozitive medicale în condiţii de securitate a 
pacientului şi a personalului medical; 
C6. Proiectarea şi construcţia de dispozitive pentru suplinirea 
funcţiilor / asistarea persoanelor cu dizabilităţi. 

Competențe 
transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a 

metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea 

eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 
* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei Contribuie la formarea viitorilor specialiști în Inginerie 
Medicală prin aprofundarea și aplicarea cunoștințelor 
integrate privind : concepția, construcția și gestiunea 

protezelor și ortozelor proiectarea, construcția, 
mentenanța și asigurarea fiabilității aparatelor și 
sistemelor medicale de asigurare, investigare, recuperare 

și intervenție gestiunea sistemelor de inginerie medicală, 
sistemelor computerizate de asistare a  persoanelor cu 

patologii severe, monitorizarea persoanelor sănătoase, dar 
care activează într-un mediu agresiv asupra sănătății. 

Obiectivele specifice Operarea cu elementele moderne de proiectare 

informatizată a dispozitivelor medicale; Înțelegerea 
modalității de alegere și selecție pe criterii de 
biocompatibilitate a biomaterialelor (metalice, 

polimerice) utilizate în sfera implantologiei și proteticii 

osoase și dentare; Cunoașterea efectele structurale și 
constituționale ale prudelor tehnologice de realizare a 

dispozitivelor medicale; 

Formarea capacității de a efectua lucrări de cercetare 
privind investigarea și testarea biomaterialelor. 

 



 

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016               

 

 

 

 

8. Conținuturi 

 Tematica practica 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Curățarea, dezinfecția și sterilizarea 

instrumentelor medicale. 

 

2. INSTRUMENTAR CHIRURGICAL  

3. INSTRUMENTAR ORTOPEDIE 

4. INSTRUMENTAR TEHNICĂ DENTARĂ 

5. Management si evaluare in tehnologie 

medicala 

6. Reguli de utilizare și întreținere a aparatelor 
și dispozitivelor  medicale 

7. Definirea si clasificarea standardelor, 

identificarea standardelor de interes, înțelegerea 
importanței și limitărilor unui standard din 
domeniul ingineriei clinice 

8. Efectele muncii asupra aparatului 
cardiovascular și respirator. Aparatul 

cardiovascular. Aparatul respirator. 

9. Ergonomia în relație cu noile tehnologii 

informaționale 
3. Clasificarea aparatelor medicale 

4. Aparatura pentru diagnostic 

5.  Imagistică medical 
6. Aparatura pentru terapie  

7. Ergonomia în relație cu noile tehnologii 
informaționale. 
8. Criterii de alegere a protocoale statistice 

adecvate în funcție de designul studiului 
epidemiologic sau clinic. 

9. Aparate optico-mecanice de măsurat lungimi: 
lupa, microscopul. Proiectorul de profile. 

Microscop optic metalografic. Microscop optic 

biologic. 

10. Presa pentru testari mecanice: compresiune, 

incovoiere, forfecare, intindere. 

11. Instrumente optice. Clasificare. Mărimi 
caracteristice. 

12. Instrumente   optice   pentru   observaţii  

90h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- conversația 
euristică 

- problematizarea 

- explicația 
didactică 

- studii si 

exemplificări in 
cadrul 

companiilor 

partenere de 

practica 
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medicale:   Lupa   şi microscopul. 
13. Instrumente optice pentru înregistrarea si 

procesarea imaginilor. Detectori de lumină. 
camera fotografică. Detectori CCD. 
Bibliografie 

1. The Biomedical Engineering Handbook, J. Bronzino, Ed. CRC Press, 1995 

2. Standarde (ISO; FDA; ASTM), legi 

3. Rev. Biomedical Materials, Materials in Medicine, J. of Biomedical Materials Research 

4. The Clinical Engineering Handbook, J. Dryro 

5. Wiley Enciclopedia of Biomedical Engineering, Ed. M. Akay, John Wiley and Sons 

6. Managementul spitalului, Ed. PUBLIC H PRESS, Bucuresti, 2006 

7. Drug donation guidelines (2nd edition), WHO, 1999. Discusses the need for good 

donation  practices, includes core principles and practical guidelines for drug donations, 

covering issues including selection, quality and expiry dates. Suitable for adaptation and use by 

donors and recipients at all levels. Available from: Department of Essential Drugs and 

Medicines, WHO, and online at www.who.int/medicines / and www.drugdonations.org  

8. Medical supplies and equipment for primary health care A practical resource for  

procurement and management- by Manjit Kaur and Sarah Hall Editor Kathy Attawell- 

Published by ECHO International Health Services Ltd, 2001, ISBN 0-9541799-0-0 

9. Intretinerea adecvata a instrumentarului medical – Editie revizuita  2005- www.a-i-k.org 

.Burloiu, P. – Economia si organizarea ergonomică a muncii, EDP, Bucuresti, 1990; 
10. Cărean M., Cărean A. – Proiectarea ergonomică a sistemelor de muncă, Ed. Dacia,Cluj- 
Napoca, 1998; 

11. Dumitrescu, A. – Ergonomie, Editura Printech Bucuresti, 2001; 

12. Bagiu, L., David, I., Becheanu, G.-Toleranţe şi măsurări tehnice. Îndrumar de laborator 
Lito IPTV Timişoara, 1984 

13. Dan Mircea, - Control dimensional in constructia de masini –Ed. Tehnopress, Iasi, 2004 

14. Dan Mircea – Aparate si sisteme de masurare a dimensiunilor , Ed. Tehnopress, Iasi, 

2006 

15. Dodoc Petre, s.a. – Metrologie, vol.I si vol. II, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 1997 

16. Luca, Liliana- Tolerante si control dimensional. Curs. Litografia Univ. C. Brancusi ,Tg-

Jiu, 2001. 

17. Pasăre M., Rezistenţa Materialelor, îndrumar de laborator, Ed. Academica Brâncuşi, Tg-

Jiu 2010 

18. Pasăre M., Ianăşi C., Rezistenţa Materialelor, teorie şi aplicaţii, Ed. Sitech, Craiova, 

2010 

1.Dana Maniu si Monica Baia, Lucrari de laborator de optica, Litografia UBB, Cluj-Napoca, 

2005. 

1.Dana Maniu si Monica Baia, Lucrari de laborator de optica, Litografia UBB, Cluj-Napoca, 

2005. 

Alte lucrări bibliografice  
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

http://www.who.int/medicines
http://www.drugdonations.org/
http://www.a-i-k.org/
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10. Evaluare 

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

nota finală 

Practică - capacitatea de a opera cu 

cunoștințele asimilate 

- capacitatea de aplicare în 
practică 

Participare activă  20% 

 

Realizarea  corectă a temelor 
alocate in cadrul firmelor 

partenere de practica 

80% 

10.6 Standard minim de performanta: Înțelegerea noțiunilor de bază și cunoașterea modului de aplicare 
a lor dovedite prin rezolvarea unor probleme simple 

Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se nr. 

de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de aplicații 
(laborator) 

17.09.2019 

Prof.univ.dr.ing. Iancu Cătălin 

 

Prof.univ.dr.ing. Iancu Cătălin 

 
 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei INGINERIE CLINICA MEDICALA  

UCB.03.05.IS.05.049 

Titularul activităților de curs Tătaru Tiberiu 

Titularii activităților de aplicații Tătaru Tiberiu 

Anul de studiu III Semestrul V Tipul de evaluare E5 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
56 Curs 28 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

20 

 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii           24 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 4 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  69 

Total ore pe semestru  125 

Numărul de credite (ECTS) 5 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Elemente de inginerie mecanica, Teoria structurală a proprietăților biomaterialelor  

Biomateriale 
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Competențe   

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

C4 Conceperea, proiectarea, 

execuţia si mentenanţa 
dispozitivelor medicale 

C5 Operarea cu dispozitive 

medicale în condiţii de securitate 
a pacientului şi a personalului 

medical 

 

C4.2 Explicarea rolurilor, modurilor de funcţionare şi interacţiunilor 
dintre componentele unui dispozitiv medical. 

C4.3 Conceperea unor componente ale dispozitivelor medicale, 

folosind metode de proiectare, tehnologii şi materiale specifice. 
C4.4 Evaluarea caracteristicilor dispozitivelor medicale, pe baza unor 

criterii standard. 

C4.5 Transpunerea soluţiilor conceptuale şi constructive alese în 
proiecte de realizare şi mentenanţă a dispozitivelor medicale 

C5.3 Managementul riscurilor asociate funcţionării dispozitivelor 
medicale 

C5.5 Transpunerea în practica medicală curentă a normelor de 
securitate la operarea cu dispozitive medicale 

Competențe transversale 

 

CT1 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei 

de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și 
valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru 
propria dezvoltare.într-o echipă şi aplicarea de tehnici de relaţionare 
şi muncă eficientă în cadrul echipei 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei Cunoaştere şi înţelegere necesităţi implicării inginerilor in 
mediul spitalicesc,cadrul legislativ din România şi alte ţări în 
ceea ce priveşte mediul spitalicesc, structura şi arhitectura 
relaţională a unui spital, noţiuni de calitate, risc şi standarde 

Obiectivele 

specifice 

Curs Explicarea şi informarea asupra drepturilor pacienţilor, 
interpretarea noţiunilor de calitate, risc şi standarde, înţelegerea 
normelor legale în vigoare referitoare la mediul spitalicesc, 
interpretarea unor proceduri privind: achiziţionarea, evaluarea, 
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mentenanţa şi casarea aparaturii medicale. 
Seminar  

Laborator  

Proiect  

 

8. Conținuturi 

Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Introducere în ingineria medicală 2   

2. Management şi evaluare în tehnologia 
medicală 

4  

3. Reguli generale de utilizare si întreţinere a 
aparaturii si echipamentelor medicale 

2  

4. Reguli generale de utilizare si întreţinere a 
implantelor si instrumentarului medical 

2  

5. Factori de risc si siguranta echipamentelor 

medicale 

2  

6. Aspecte si cerinte specifice impuse de 

principalele tipuri de clinici medicale 

8  

7. Inventică şi inovaţie în practica medicală. 

Proiectarea şi aplicarea clinică a dispozitivelor 
medicale cu caracter de invenţie 

2  

8. Definirea şi clasificarea standardelor, 
identificarea standardelor de interes, înţelegrea 
importanţei şi limitărilor unui standard din 
domeniul ingineriei clinice      

2  

9. Organizatii de standardizare a 

activitatilor din domeniul ingineriei clinice 

4  

Bibliografie 

1. The Biomedical Engineering Handbook, J. Bronzino, Ed. CRC Press, 1995 

2. Standarde (ISO; FDA; ASTM), legi 

3. Rev. Biomedical Materials, Materials in Medicine, J. of Biomedical Materials Research 

4. The Clinical Engineering Handbook, J. Dryro 

5. Wiley Enciclopedia of Biomedical Engineering, Ed. M. Akay, John Wiley and Sons 

6. Managementul spitalului, Ed. PUBLIC H PRESS, Bucuresti, 2006 

Alte lucrări bibliografice  

 

 

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1. Aspecte practice de inginerie medicală 
(identificare unor echipamente 

medicale) 

4h Econversaţia, 
problematizare, 

expunere didactică, 
studiu de caz 

 

2. Gestionarea aparaturii si echipamentelor 

medicale din clinicile medicale 

(intocmirea practica a unor fise de 

evidenta) 

6h  
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3. Unităţi şi subansamble ale 
echipamentelor medicale. Reguli de 

siguranţă şi utilizare a aparaturii unei 
săli de operaţie din spital (studiu de caz) 

6h  

4. Rolul si locul unui inginer medical în 
diferite clinici medicale (ortopedie, 

stomatologie, chirurgie plastica, 

neurochirurgie, chirurgie 

cardiovasculara, oftalmologie, etc.) 

6h  

5. Proiecte existente şi cerinţe viitoare în 
ingineria medicala 

6h  

Bibliografie 

1. Note de curs 

2. The Biomedical Engineering Handbook, J. Bronzino, Ed. CRC Press, 1995 

3. Standarde (ISO; FDA; ASTM), legi 

4. Rev. Biomedical Materials, Materials in Medicine, J. of Biomedical Materials Research 

5. The Clinical Engineering Handbook, J. Dryro 

6. Wiley Enciclopedia of Biomedical Engineering, Ed. M. Akay, John Wiley and Sons 

7. Managementul spitalului, Ed. PUBLIC H PRESS, Bucuresti, 2006 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

Noţiunile dobândite în cadrul cursului facilitează integrarea inginerilor în domeniul biomedical, iar 
conţinutul cursului este adaptat pentru o integrare eficientă a inginerilor în domeniul medical 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Cunoştinţe anterioare 

-Însuşirea conceptelor şi principiilor 
prezentate la curs 

-Coerenţa logică      

Evaluare orala (finală în 
sesiunea de examene):  

- Expunerea liberă a 
studentului;  

- Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală. 

60% 

   

Seminar    
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Laborator  

Însuşirea conceptelor şi principiilor 
prezentate 

-Capacitatea de a opera cunoştinţele 
asimilate 

Evaluare continuă prin 
discuţii libere cu studenţii 
-Evaluare sumativă prin 
verificare orală 

40% 

  

Proiect     

Standard minim de performanță 

Curs: acumularea cunoştinţelor de bază şi obţinerea a minimum 50% din punctajul alocat cursului 
Laborator: acumularea cunoştinţelor de bază şi obţinerea a minimum 50% din punctajul alocat 

laboratorului 

General: cunoaşterea elementelor fundamentale şi soluţionarea unei situaţii impuse, obţinerea a 
minimum 50% din punctajul total alocat 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 
Tătaru Tiberiu  

 

Tătaru Tiberiu 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ECHIPAMENTE ELECTRICE MEDICALE 

UCB.03.05.IS.05.050 

Titularul activităților de curs Prof.univ.dr.ing. Popescu Georgeta Luminiţa 

Titularii activităților de aplicații Prof.univ.dr.ing. Popescu Georgeta Luminiţa 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare E5 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar  Laborator 1 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
42 Curs 28 Seminar  Laborator 14 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

18 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  20 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 5 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  58 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Parcurgerea disciplinelor: Bazele electrotehnicii I, Bazele electrotehnicii II 

Competențe   

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 
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5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, videoproiector 
Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Laborator dotat cu echipamente electrice, aparate de masura, standuri de 

lucrari 

Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 
C1  Folosirea fundamentelor 

teoretice ale ştiinţelor inginereşti 
aplicate      

C4. Conceperea, proiectarea, 

execuţia şi mentenanţa 
dispozitivelor medicale; 

 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti 
aplicate  

C1.2 Explicarea structurii şi funcţionării componentelor diferitelor 
tipuri de echipamente utilizând teorii şi instrumente specifice 
(scheme, modele matematice, fizice, chimice, biologice etc.). 

C1.3  Aplicarea tehnicilor de proiectare şi a principiilor de 
construcţie a componentelor diferitelor tipuri de echipamente 
specifice domeniului şi specializării. 
C4.3 Conceperea unor componente ale dispozitivelor medicale, 

folosind metode de proiectare, tehnologii şi materiale specifice. 
Competențe transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a 

metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi 
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
propria dezvoltare. 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoașterea celor mai importante echipamente electrice precum 

și a proceselor fizice și de comutație la care acestea sunt supuse 
atât în timpul funcționării în condiții normale cât și în condiții de 
avarie 

Obiectivele 

specifice 

Curs  Cunoaşterea echipamentelor electrice de bază întâlnite în 
instalaţiile de electrice 

 Cunoaşterea fenomenelor fizice ce au loc în echipamentele 
electrice 

 Cunoaşterea fenomelor de comutaţie 

Seminar  

Laborator  Cunoașterea modului de calcul a curenților de scurtcircuit 
depărtat, apropiat 

 Cunoașterea modului de alegere și dimensionare a 
aparatelor electrice și a componentelor acestora 

Proiect  
 

8. Conținuturi 
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 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Aspecte generale privind echipamentele 

electrice 

1.1. Noţiuni generale. 
1.2. Caracteristicile echipamentelor electrice. 

1.3. Solicitările echipamentelor electrice 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- prelegere 

(predare clasică 
cu prezentare la 

tablă şi 
folosirea 

computerului/ 

videoproiectoru

lui) 

- problematizarea 

- încurajarea 
exprimării 
opiniilor şi 
implicării active 
a studenţilor în 
actul receptării 
cunoştinţelor 
transmise 

 

2. Echipamente electrice de înaltă tensiune 

2.1. Întreruptorul de înaltă tensiune 

2.2. Separatorul şi separatorul de sarcină. 
2.3. Contactorul şi întreruptorul de putere în 
vid. 

2.4. Siguranţa fuzibila de înaltă tensiune 
 

2  

3. Echipamente electrice de joasă tensiune 

3.1. Contactorul electromagnetic 

3.2. Întreruptorul de putere de joasă tensiune 

3.3. Siguranţa fuzibilă de joasă tensiune 

3.4. Relee de protecţie 
 

2  

4. Procese de comutaţie 
4.1. Conectarea unui circuit cu rezistenţă şi 
inductivitate la o sursă de curent continuu 

4.2. Conectarea unui circuit cu rezistenţă şi 
capacitate la o sursă de curent continuu 

4.3. Conectarea unui circuit cu rezistenţă, 
inductanţă  şi capacitate la o sursă de curent 
continuu 

4.4. Conectarea unui circuit cu rezistenţă şi 
inductivitate la o sursă de curent alternativ. 

Curentul de scurtcircuit depărtat 
4.5. Curentul de scurtcircuit apropiat 

4.6. Conectarea unui circuit cu rezistenţă şi 
capacitate la o sursă de curent alternative 

4.7. Deconectarea circuitelor electrice 
 

6  

5. Procese și solicitări termice în 
echipamentele electrice 

5.1. Încălzirea echipamentelor electrice  

5.2.Transmisia căldurii în aparatele 
electrice 

5.3. Regimul termic al unui conductor cu 

secţiune constantă. 
5.4. Ecuaţia încălzirii. Ecuaţia răcirii. 
5.5. Regimul de scurtcircuit 

 

4  

6. Forțe și solicitări electrodinamice în 
echipamentele electrice 

6.1. Relații generale pentru calcul forțelor 
6.2. Forțe exercitate între conductoarele 

2  
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filiforme 

6.3. Forțe între conductoare cu secțiune 
finită 

 

7. Aparate medicale 

7.1. Clasificarea aparatelor medicale 

7.2. Aparatura pentru diagnostic 

7.3. Imagistică medicală 

7.4. Aparatura pentru terapie 

2 

 

8. Securitatea electrică în spitale 

8.1. Introducere 

8.2. Clasificarea locațiilor medicale 
conform standardului IEC 60364-7-

710:2002 
8.3. Monitorizarea rezistenței de izolație 

8.4. Sisteme de localizare a defectului de 

izolatie in unitati de terapie intensive 

8.5. Siguranta in cazul defectarii sursei de 

alimentare 

 

6 

 

Bibliografie: 

1. Badea, N., Echipamente electrice, Editura MATRIX ROM, București, 2008 

2. Dinculescu P., Instalaţii electrice industriale de joasă tensiune, MatrixRom, Bucureşti, 2005 

3. Hortopan, Gh., Echipamente electrice, EDP, Bucureşti, 1980 
4. Gavrilă, H., Electrotehnică şi echipamente electrice, EDP, Bucureşti, 1994 

5. Popescu L. Echipamente electrice, Editura Sitech, Craiova, 2003, ISBN 973-8043-104-3 

6. Popescu L. Echipamente electrice, Editura Academica Brâncuși, 2017, ISBN 978-973-144-

816-9 

7. Mircea, I., Instalaţii şi echipamente electrice, ghid teoretic şi practic, EDP RA, Bucureşti, 
1996 

8. Tuşaliu, P., Echipamente  electrice, Reprografia Universităţii din Craiova, 1993 

9. Truşcă, V., Popescu, M.O. – Tehnologia de fabricaţie a aparatelor electrice, Ed. ICPE, 

Bucureşti, 1996 

10. Truşcă, V., Truşcă, B.- Elektrische Anlagen, Ed. Printech, Bukarest, 2001 

11. IEC 60364-7-710:2002-11 “Electrical installations of buildings – Part 7-710: 

Requirements for special installations or locations – Medical locations”  

12. IEC 60364-4-41: 2005-12 “Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for 

safety – Chapter 41: Protection against electric shock” 

13. IEC 61557-8: 2007-01 “Electrical safety in low voltage distribution systems up to AC 
1000 V and DC 1500 V –Equipment for testing, measuring or monitoring of protective 

measures – Part 8: Insulation monitoring for IT systems” 

14. IEC 61557-9:1999-09 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V 

a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective 

measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems 

 

Alte lucrări bibliografice  
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

Norme de protecţia muncii în laborator şi 14 - Efectuarea lucrări de  
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prezentarea lucrărilor, 
Studiul contactorului electromagnetic de joasă 
tensiune,  

Studiul regimului intermitent al unui contactor de 

joasă tensiune 

Studiul releelor termice, 

Studiul intreruptoarelor automate de joasa tensiune, 

Studiul transformatoarelor de masura de curent si de 

tensiune, 

Studiul releelor de tensiune, de curent și de timp, 
Studiul releelor de gaze. 

laborator cu 

participarea studenţilor, 
- Problematizarea 

- Explicaţia didactică 

 

1. Badea, N., Echipamente electrice, Editura MATRIX ROM, București, 2008 

2. Dinculescu P., Instalaţii electrice industriale de joasă tensiune, MatrixRom, Bucureşti, 2005 

3. Hortopan, Gh., Echipamente electrice, EDP, Bucureşti, 1980 

4. Gavrilă, H., Electrotehnică şi echipamente electrice, EDP, Bucureşti, 1994 

5. Popescu L. Echipamente electrice, Editura Sitech, Craiova, 2003, ISBN 973-8043-104- 

6. Popescu L. Echipamente electrice, Editura Academica Brâncuși, 2017, ISBN 978-973-144-816-9 

7. Mircea, I., Instalaţii şi echipamente electrice, ghid teoretic şi practic, EDP RA, Bucureşti, 1996 

8. Tuşaliu, P., Echipamente  electrice, Reprografia Universităţii din Craiova, 1993 

9. Truşcă, V., Popescu, M.O. – Tehnologia de fabricaţie a aparatelor electrice, Ed. ICPE, Bucureşti, 

1996 

10. Truşcă, V., Truşcă, B.- Elektrische Anlagen, Ed. Printech, Bukarest, 2001 

* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din tara si 
din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut 
loc întalniri cu reprezentaţi ai angajatorilor. 

 

1. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

corectitudinea si completitudinea 

cunoştinţelor Evaluare orală (finală în 
sesiunea de examene): 

- Expunerea liberă a 
studentului; 

- Conversaţia de evaluare; 
- Chestionare orală. 

70% 

coerenţa logică 

gradul de asimilare a limbajului de 

specialitat  

conştiinciozitatea, interesul pentru studiu 
individual  

Seminar 
 
 

  

Laborator  
- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

- capacitatea de aplicare în practică 

Participare activă la 
realizarea lucrarilor de 

laborator şi realizarea  
30% 
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corectă a aplicaţiilor 

Proiect  - - - 

Standard minim de performanță 

1. Echipamente electrice: definiţii, rol functional; 2. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor 

electrice; 3. Curentul de scurtcircuit depărtat: definiţie, relaţie de calcul, reprezentare grafică; 4. 
Curentul de scurtcircuit apropiat, definiţie, relaţii de calcul; 5. Principalele solicitări ale 
echipamentelor electrice; cauze, forme de manifestare. 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 

Prof.univ.dr.ing. Popescu 

Georgeta Luminiţa 

Prof.univ.dr.ing. Popescu 

Georgeta Luminiţa 

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Biomecanica  

UCB.03.05.ID.05.051 

Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca 

Titularii activităților de aplicații Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare E5 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 56 Curs 28 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

20 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  24 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  69 

Total ore pe semestru  125 

Numărul de credite (ECTS) 5 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Fizica, Anatomia si fiziologia omului,  Mecanica 

Competențe   

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 
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5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

C3 Modelarea sistemelor 

biologice / structurilor 

biomecanice şi implementarea 
modelelor în investigarea 

medicală  
 

C3.1 Identificarea principiilor şi metodelor de modelare ale 
sistemelor biologice / biomecanice  

C3.2 Explicarea proprietăţilor fiziologice şi patologice ale unui 

sistem biologic / structură biomecanică 

C3.3 Simularea funcţionǎrii sistemelor biologice / structurilor 

biomecanice pe bazǎ de modele 

Competențe transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a 

metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi 
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
propria dezvoltare. 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Prezentarea  sistemelor biomecanice umane. 

Obiectivele 

specifice 

Curs Prezentarea problemelor specifice biomecanicii umane 

Seminar  

Laborator Prezentarea problemelor specifice biomecanicii umane 

Proiect  
 

8. Conținuturi 

 Curs= 28 ore 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Introducere. Obiectul biomecanicii.Legatura cu alte 

stiinte.Domeniul de interes al biomecanicii 

2h - prelegere la 

tabla, expunere 

verbala, 

-prezentare 

power-point, 

- problematizarea, 

- curs interactiv 

prin încurajarea 
exprimării opiniilor 
şi implicării active 

 

 

2. Biomecanica. Legile mecanicii 2h  

3. Antropometrie 2h  

4. Oasele si parghiile osoase  2h  

5. Articulatiile. Muschii 2h  
6. Principiile locomotiei. Miscarile aparatului 

locomotor 

2h  

7. Biomecanica membrului superior uman 2h  
8. Biomecanica coloanei vertebrale 2h  
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9. Biomecanismul de prehensiune al mainii 2h a studenţilor în 
actul receptării 
cunoştinţelor 
transmise 

 

10. Biomecanica membrului inferior uman 2h  

11. Biomecanismul stomatognat. Cinematica 2h  

12. Cinetica. Lucrul mecanic, energie, putere 2h  

13. Protezele de membre 2h  

14. Tehnici de masurare in biomecanica 2h  

Bibliografie 

1. Blandine Calais-Germain, Anatomie pentru mişcare, vol I+II, Ed. Polirom Iaşi, 2009. 
2. Balint , T., s.a., Evaluarea aparatului locomotor. Editura TEHNOPRESS, Iasi, 2007. 

3.Budescu, E., Danila, C., Biomecanica. Indrumar de lucrari aplicative. Iasi, 2013. 

4. Ciortan, M., Contributii la modelarea cinematica si dinamica a mecanismului aparatului 

stomatognat. Teza de doctorat,  Universitatea din Craiova,  2013. 

5.Constantinescu,I.,N., Metode de calcul si tehnici experimentale in biomecanica, Ed.Printech, 2007. 

6. Budescu E.- Biomecanica generala. Iasi, 2013. 

7.Denischi, A. , s.a., Biomecanica. Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1989. 

8. Donskoi, D., Biomecanica. Editura Stadion, 1973. 

8. Glazier, P.S., Davids, K., Bartlett, R.M., Dynamical systems theory: a relevant framework for 

performance-oriented sports biomechanics research, Sportscience, february, 2003 

9. Iliescu A, Biomecanica exercitiilor fizice. Editura Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport, 

1968. 

10. Luca L, Biomecanica. Curs. Suport in format electronic pentru uzul studentilor (CD), 

Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu, 2018. 

11. Luca, L. – Noi mecanisme de prehensiune. Editura Scrisul Românesc, Craiova, 
 2001. ISBN 973-38-0307-3. 

12.Nenciu, G., Biomecanica în educaţie fizică şi sport, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008. 
13. Nica, M.,D., Anatomia omului. Osteologia Vol. I, Îndrumar de lucrări practice, Editura Medicală 
Universitară Craiova 2004 

14.Popescu, I., Luca, L.- Biomecanisme de prehensiune. Cercetări experimentale. 
 Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2000. ISBN 973-38-0282-4. 

15. Popescu ,I., s.a., Mecanisme biologice. Editura Sitech. Craiova, 1997. 

16. Raisin L, Stretching pentru toti. Bucuresti, Editura Teora, 2010. 

17. Rinderu P, Biomecanica. Curs. Universitatea din Craiova, 2002. 

18. Staretu I, Sisteme de prehensiune. Editura Lux Libris, Brasov, 1996. 

19.Zamora Elena, Crăciun, D.D., Anatomia omului - aparatul locomotor. Artrologie şi biomecanică, 
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006 

20.Zamora E, Ciocoi-Pop D. R.,  Artrologie şi Biomecanică umană generală, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2006. 

Alte lucrări bibliografice  
 

Aplicații  
Laborator=  28 ore 

Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1. Norme de protectia muncii in 

laborator 

2h Explicaţii si 
demonstraţii cu ajutorul 
materialelor auxiliare:  

planşe didactice, 
cataloage, machete de 

laborator tip  mulaj, 

mulaj schelet uman, 

proteze, goniometru. 

 

 
2. Articulaţiile capului cu coloana 
vertebrală şi articulaţiile coloanei 

vertebrale: elemente descriptive, 

biomecanică 

2h  

3.Analiza structurala a  articulatiei 

temporomandibulare. Biomecanica 

2h  

4.Articulaţiile centurii scapulare şi 
articulaţia scapulo-humerală: elemente 
descriptive, biomecanică.- 
 

2h  
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5.Articulaţiile cotului şi radio-ulnara: 

elemente descriptive, biomecanică. 
2h  

6. Alcatuirea si analiza structurala a 

biomecanismului de prehensiune al 

mainii 

2h  

7.Articulaţiile bazinului şi coxo-femurală: 
elemente descriptive, biomecanică 

2h  

8.Articulaţiile genunchiului şi tibio-

fibulare: elemente descriptive, 

biomecanică. 

2h  

9. Alcatuirea si analiza structurala a 

lantului cinematic al membrului superior 

uman 

2h  

10.Alcatuirea si analiza structurala a 

lantului cinematic al membrului inferior 

uman 

2h  

11. Bilantul articular al cotului si coloanei 

cervicale 

2h  

 12.Bazin si sold. Genunchi, glezna, 

picior.Bilant articular. 

  

13.Umar, cot,antebrat. Pumn si mana. 

Bilant articular. 

2h  

14. Evaluarea activitatii de laborator 2h  
Bibliografie 

1. Balint , T., s.a., Evaluarea aparatului locomotor. Editura TEHNOPRESS, Iasi, 2007. 

2. Budescu, E., Danila, C., Biomecanica. Indrumar de lucrari aplicative. Iasi, 2013. 

3. Ciortan, M., Contributii la modelarea cinematica si dinamica a mecanismului aparatului stomatognat. 

Teza de doctorat,  Universitatea din Craiova,  2013. 

4. Constantinescu,I.,N., Metode de calcul si tehnici experimentale in biomecanica, Ed.Printech, 2007. 

5. Denischi, A. , s.a., Biomecanica. Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1989. 

6. Donskoi, D., Biomecanica. Editura Stadion, 1973. 

7. Luca, L. , Noi mecanisme de prehensiune. Editura Scrisul Românesc, Craiova, 
 2001. ISBN 973-38-0307-3. 

8. Luca L, Biomecanica. Lucrari de laborator. Suport in format electronic pentru uzul studentilor (CD). 

Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu, 2018. 

9. Popescu, I., Luca, L., Biomecanisme de prehensiune. Cercetări experimentale. 
 Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2000. ISBN 973-38-0282-4. 

10. Popescu ,I., s.a., Mecanisme biologice. Editura Sitech. Craiova, 1997. 

11. Rinderu P, Biomecanica. Curs. Universitatea din Craiova, 2002. 

12. Zamora E, Ciocoi-Pop D. R.,  Artrologie şi Biomecanică umană generală, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2006. 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

10. Evaluare 
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Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Explicarea corectă a conceptelor şi 
noţiunilor teoretice specifice 
biomecanicii si biomecanismelor 

corpului uman 

Examinare orala pe baza de 

bilet de examen cu subiecte 

individuale (în sesiunea de 

examene) 

50% 

Prezenţă si implicare in 
realizarea cursurilor interactive 

10% 

Seminar -   

Laborator  

Recunoaşterea şi redarea noţiunilor 
de biomecanică si de  

biomecanisme ale corpului uman. 

Prezenţa si implicare activa la 

activitatea de laborator 

10% 

 Evaluare practică pe parcurs si 
la final de semestru, din 

tematica lucrarilor de laborator 

effectuate. Studentul prezinta 

dosar cu referatele lucrarilor de 

laborator. 

30% 

Proiect  -   

Standard minim de performanță 

Înţelegerea noţiunilor de bază privind sistemele biomecanice. Cunoasterea biomecanicii principalelor 

articulatii ale corpului uman. 

* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 

Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca 

 

Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca  

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 

 

 

 

 

Semnătura Decanului 

(stampila facultatea) 

prof.univ.dr.ing.Cruceru Mihai 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ERGONOMIA APARATELOR MEDICALE  

UCB.03.05.ID.05.052 

Titularul activităților de curs  s.l.dr.ing. Nioață Alin 

Titularii activităților de aplicații s.l.dr.ing. Nioață Alin 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare E5 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar  Laborator 1 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 42 Curs 28 Seminar  Laborator 14 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

25 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  8 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  58 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Grafica asistata de calculator, Elemente de inginerie mecanica, Mecanisme și elemente 

de mecanica fina 
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Competențe   

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

C5. Operarea cu dispozitive 

medicale în condiţii de securitate 
a pacientului şi a personalului 
medical 

C6 Proiectarea şi construcţia de 
dispozitive pentru suplinirea 

funcţiilor / asistarea persoanelor 
cu dizabilităţi 
 

 

C5.1 Descrierea rolului şi modului de aplicare a normelor de 
securitate în exploatarea dispozitivelor medicale. 
C5.2 Interpretarea cu privire la dispozitivele medicale a principiilor 

referitoare la fiabilitate, disponibilitate şi asigurarea calităţii   
proiec 

C5.3 Managementul riscurilor asociate funcţionării dispozitivelor 
medicale 

C5.5 Transpunerea în practica medicală curentă a normelor de 
securitate la operarea cu dispozitive medicale 

C6.3 Utilizarea metodelor specifice de calcul şi dimensionare pentru 

construirea elementelor componente ale dispozitivelor de suplinire a 

funcţiilor / asistare 

C6.4 Evaluarea caracteristicilor funcţionale şi analiza fiabilităţii 
dispozitivelor de suplinire a funcţiilor / asistare. 

Competențe transversale 

 

CT1 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei 

de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și 
valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru 
propria dezvoltare.într-o echipă şi aplicarea de tehnici de relaţionare 
şi muncă eficientă în cadrul echipei 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul urmărit prin studierierea disciplinei „Ergonomie medicală” 
este acela de a le dezvolta cursanților capacitatea de a proiecta, organiza 

sau adapta, din punct de vedere ergonomic, un loc de muncă, un proces de 
muncă sau un produs, în vederea 

asigurării celor mai bune condiții, care să conducă la cresterea capacității 
de muncă, respectiv la cresterea productivității muncii. Prin caracterul său 
multidisciplinar, ce reuneste într-un tot unitar elemente din medicină, 
tehnică si economie, ergonomia utilizează cunostințele despre nevoile, 
capacitățile și limitările umane, în scopul proiectării, evaluării si utilizării 
sigure, eficiente și confortabile a produselor, mașinilor, sarcinilor, 
posturilor de lucru, mediilor de muncă, organizațiilor etc. 
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Obiectivele 

specifice 

Curs Parcurgerea disciplinei „Ergonomie medicală” urmăreste să aducă un plus 
de cunostințe teoretice specifice cursanților, să le dezvolte acestora o serie 

de deprinderi, abilități și competențe atitudinale: 
- cunostințe teoretice: cunoașterea, înțelegerea, identificarea și definirea 
principiilor, conceptelor si metodelor de bază ale ergonomiei; 
- deprinderi dobândite: utilizarea cunostințelor teoretice de bază pentru 
explicarea și interpretarea diferitelor etape ale proceselor de proiectare, 
organizare sau adaptare a unui proces sau produs din punct de vedere 

ergonomic; 

Seminar  

Laborator - abilități dobândite: aplicarea principiilor, conceptelor și metodelor de 
bază ale ergonomiei, precum și aprecierea avantajelor proiectării, 
organizării sau adaptării unui proces sau produs din punct de vedere 
ergonomic; realizarea de conexiuni interdisciplinare, precum și transferul 
cunostințelor specific ergonomiei în cadrul altor discipline tehnice de 
specialitate, precum și în activitatea profesională ulterioară; 
- competențe atitudinale: constientizarea necesității însușirii cunostințelor 
de bază ale ergonomiei, a nevoii de formare profesională continuă, în 
scopul dezvoltării în plan personal si profesional. 

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observatii 

1. Definirea ergonomiei și caracterul său 

interdisciplinar 

Noțiuni introductive, obiectul de studiu al ergonomiei, 
definirea ergonomiei, tipologia ergonomiei. 

2h - prelegere 

(predare clasică cu 
prezentare la tablă 
şi folosirea 
computerului/ 

videoproiectorului) 

- problematizarea 

- încurajarea 
exprimării 
opiniilor şi 

implicării active a 
studenţilor în actul 
receptării 
cunoştinţelor 
transmise, prin 

stimularea şi 
antrenarea acestora 

pentru a asculta 

activ, a pune 

întrebări, a oferi 
răspunsuri, a 
exprima opinii, 

sugestii, a formula 

ipoteze, a extrage 

concluzii, a gândi 
critic 

 

2. Subsistemul uman 

Organe aparate sisteme. Elementele de orientare ale 

corpului omenesc. Părțile și regiunile corpului. 

2h  

3. Aparatul locomotor în muncă 

Sistemul osos. Sistemul muscular.  

4h  

4. Dimensiunile antropometrice și valoarea lor 
ergonomică 

Dimensiunile antropometrice și indicatorii 
morfologici și funționali. Pozițiile corpului omenesc 
în muncă. 

2h  

5. Efectele muncii asupra aparatului 

cardiovascular și respirator 

Aparatul cardiovascular. Aparatul respirator. 

4h  

6. Organele de simț și condițiile de mediu 

Senzațiile și analizatorul vizual. Senzațiile și 
analizatorul auditiv. Senzațiile și analizatorul cutanat.  

6h  

7. Energia organismului uman 

Aparatul digestiv. Metabolismul. 

4h  

8. Munca și oboseala 

Formele oboselii. Cauze și simptome ale oboselii. 

Măsurarea oboselii. Prevenirea și atenuarea oboselii în 
timpul muncii. 

2h  

9. Ergonomia în relație cu noile tehnologii 

informaționale 

2h  
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Stresul vizual indus de utilizarea calculatoarelor: 

preocupări privind efectul monitoarelor asupra 

sănătății, simptomelestresului vizual, factorii care 
influențează stresul vizual. 
Bibliografie 

1.Burloiu, P. – Economia si organizarea ergonomică a muncii, EDP, Bucuresti, 1990; 
2. Cărean M., Cărean A. – Proiectarea ergonomică a sistemelor de muncă, Ed. Dacia,Cluj-
Napoca, 1998; 

3.Dumitrescu, A. – Ergonomie, Editura Printech Bucuresti, 2001; 

4.Grandjean, E. – Principii de ergonomie, Editura stiinŃifică, Bucuresti, 1972; 
5.Limbăsan Georgiana – Studiul muncii, Editura UniversităŃii Transilvania Brasov, 2005; 

6.Manolescu Adriana – Putere si informație, Editura CERTI Craiova, 1996; 
6.Mihăilă I. – Bazele stiințifice si aplicațiile ergonomiei, Editura medicală, Bucuresti, 1982; 
8.Moldovan Maria – Ergonomie, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1993; 

9.Purdea, D. – Organizarea ergonomică a muncii, Risoprint, Cluj-Napoca, 1999. 

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1. Definirea ergonomiei si caracterul său 

interdisciplinar 

Principii de organizare ergonomică a muncii 

2h 

 

- efectuarea de exerciţii 
şi aplicaţii (rezolvate cu 
participarea studenţilor): 
exerciţii introductive sau 
de acomodare; exerciţii 
de fixare şi consolidare a 
cunoştinţelor dobândite; 
exerciţii recapitulative, 
de sinteză sau de 
verificare 

- conversaţia euristică 

- problematizarea 

- explicaţia didactică 

- evaluare formativă 

 

2. Afecțiunile musculo-scheletice (AMS) 

 Antropometria 

2h 

 

3. Mișcările corpului omenesc și principiile 
economiei de mișcări 
Aparatul cardiovascular și aparatul respirator 

2h 

 

4. Organele de simț și condițiile de mediu 

Fiziologia aparatului digestiv 

2h 

 

5. Metabolismul intermediar și metabolismul 
energetic 

2h 

6. Modelul neurofiziologic al oboselii și 
disponibilitatea la acțiune a organismului 

2h 

7. Ergonomia în relație cu noile tehnologii 

informaționale 

2h 

Bibliografie: 

1.Burloiu, P. – Economia si organizarea ergonomică a muncii, EDP, Bucuresti, 1990; 
2. Cărean M., Cărean A. – Proiectarea ergonomică a sistemelor de muncă, Ed. Dacia,Cluj-

Napoca, 1998; 

3.Dumitrescu, A. – Ergonomie, Editura Printech Bucuresti, 2001; 

4.Grandjean, E. – Principii de ergonomie, Editura stiinŃifică, Bucuresti, 1972; 
5.Limbăsan Georgiana – Studiul muncii, Editura UniversităŃii Transilvania Brasov, 2005; 
6.Manolescu Adriana – Putere si informație, Editura CERTI Craiova, 1996; 
6.Mihăilă I. – Bazele stiințifice si aplicațiile ergonomiei, Editura medicală, Bucuresti, 1982; 
8.Moldovan Maria – Ergonomie, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1993; 
9.Purdea, D. – Organizarea ergonomică a muncii, Risoprint, Cluj-Napoca, 1999. 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
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Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Evaluare finală (sumativă) Evaluare orala (finală în 
sesiunea de examene):  

- Expunerea liberă a 
studentului;  

- Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală. 

60% 

Prezenţă curs 10% 

Seminar    

Laborator  

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

- capacitatea de aplicare în practică a 
cunoştinţelor dobândite 

Verificare cunostinte 30% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Cunoaşterea modului de utilizare a aparaturii medicale cu respectarea standardelor de securitate ale 
pacientului şi personalului medical 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 

s.l.dr.ing.Nioață Alin 

 

s.l.dr.ing.Nioață Alin 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei TEHNICI NECONVENTIONALE IN MEDICINA  

UCB.03.05.ID.05.053 

Titularul activităților de curs Dr. Mălăiuşi Vasile 

Titularii activităților de aplicații Dr. Mălăiuşi Vasile 

Anul de studiu III Semestrul V Tipul de evaluare V5 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 5 Curs 3 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
70 Curs 42 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

30 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii          20 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 4 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  80 

Total ore pe semestru  150 

Numărul de credite (ECTS) 6 
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4. Precondiții 
Curriculum* Bazele limbii engleze 

Competențe  Nivelul A1 conform CECR 

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

 

 

 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

C3 Modelarea sistemelor 

biologice / structurilor 

biomecanice şi 
implementarea modelelor în 

investigarea medicală 

 

C3.1 Identificarea principiilor şi metodelor de modelare ale sistemelor 
biologice / biomecanice  

C3.2 Explicarea proprietăţilor fiziologice şi patologice ale unui sistem 

biologic / structură biomecanică 

C3.2 Elaborarea şi utilizarea unor aplicaţii de modelare / simulare 
folosind metode consacrate în domeniu. 

Competențe transversale 

 

CT1 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de 

certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de 
etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă 
şi responsabilă. 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în 
cadrul echipei. 

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea 
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei Cunoasterea terapiilor alternative 

Obiectivele 

specifice 

Curs Obiectivul cursului este acela de a învăța participantul să 
evalueze și să trateze diferitele patologii prin terapii 
alternative. 

Seminar  

Laborator Identificarea obiectivelor de realizat, a etapelor de lucru, timpilor de 

lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente 

Proiect  
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8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Structură  

2. Terapiile alternative  

2.1. Terapiile naturiste 

- Biometeorologie - Factorii meteorologici pot 

fi si factori de stres asupra organismului 

uman 

- Fitoterapie - Recomandari cu privire la 

recoltarea, uscarea si conservarea plantelor 

medicinale—4 

- Hidroterapia - tratament simplu pentru 

numeroase afectiuni  

3. Nevralgiile sau durerile de pe tractul unui 

nerv 

- Tusea. Antitusive. Combaterea tusei prin 

fitoterapie 

- Migrena - o boala care se mosteneste  

- Tratamentul afectiunilor cavitatii bucale  

- Filozofia si practica risului  

- Secretele masajului chinezesc sau spalarea 

uscata 

-  Homeopatia - o abordare energetica a 

medicinii 

- Cosmetica la domiciliu - Masti care ne fac 

bine la ten  

- Calitatile terapeutice ale uleiului de ricin  

- Tehnici in mozaic - Afectiuni cardiace cu 

substrat nervos  

- Catre o intelegere fizica si medicala a 

practicilor mentale de terapii 

complementare  

 

2.2. Terapiile prin atingere 

- osteopatia,  

- etiopatia,  

- chiropractica,  

- Reiki,  

- masajul,  

- reflexoterapia,  

- haptonomia,  

- Rolfingul, 

-  terapia Mézières,  
- terapia Feldenkrais,  

- terapia Alexander  

- terapia Trager. 

    2.3. Terapiile prin mișcare 

 
2 ore 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

2 ore 
 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

 

 

 

10ore 

 

 

 

 

 

2 ore 

- prelegere 

(predare clasică cu 
prezentare la tablă 
şi folosirea 
computerului/ 

videoproiectorului) 

- problematizarea 

 

cunoştinţelor 
transmise, prin 

stimularea şi 

antrenarea 

acestora pentru a 

asculta activ, a 

pune întrebări, a 
oferi 

răspunsuri, a 
exprima opinii, 

sugestii, a formula 

ipoteze, a extrage 

concluzii, a gândi 
critic 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Structur.C4.83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapiile_alternative
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapiile_naturiste
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapiile_prin_atingere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapiile_prin_mi.C8.99care
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4.  Specialiști  

3.1. Terapeuții naturiști 
3.2. Terapeuții în îngrijirea prin atingere 

3.3.  Terapeuții în îngrijirea prin mișcare 

 

 

4 ore 

  

4.  Mijloace de tratament complementare 2 ore  

Bibliografie 

 Simon Singh. Trick or Treatment?: Alternative Medicine on Trial, Ed. Random House, 2008 

 Rose Shapiro, Suckers: How Alternative Medicine Makes Fools of Us All, Ed. Random House, 

2008 

 Rodica Albu, Terapii complementare, glosar terminologic, Performantica, 2005 

 Ovidiu Bojor, Octavian Popescu. Fitoterapie tradițională și modernă, Ed. Fiat Lux, 2003, ISBN 

973-9250-67-X, p. 15-18. 

 Dr. Pavel Chirilă, biol. Nicoleta Macovei, dr. Maria Chirilă. bilo. Elena Capetti, Bolnavul ca 

victimă... Răspunsul medicinii naturiste, Ed. Christiana, 2000, ISBN 973-98985-9-9. 

 Fănică-Voinea Ene. Să ne tratăm singuri. Ghid de terapie naturistă, ediția a VI-a, Ed. All, 2009, 

ISBN 978-973-571-947-0, p. 39-45. 

 Fănică-Voinea Ene. Terapie naturistă. Cazuistică. Cancer/Boli autoimune/Alte afecțiuni, Ed. All, 

2009, ISBN 978-973-571-947-0, p. 25. 

Alte lucrări bibliografice  
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

Biometeorologie – analiza  factorilor meteorologici 

asupra corpului uman 

4h conversaţia euristică 

▪ problematizarea 

▪ explicaţia didactică 

▪ evaluare formativă 

 

Fitoterapie – contribuția plantelor medicinale în 
tratarea bolilor 

6h  

Hidroterapia - tratament simplu pentru 

numeroase afectiuni  

4h  

Osteopatia. Evaluarea staticii si dinamicii: flexia, 

extensia, rotatia, flexia laterala 

4h  

Reflexoterapia  și beneficiile ei  asupra mai multor 
categorii de afectiuni 

4h  

Terapiile prin mișcare 4h  

Predare referate. Evaluare abilități 2h  
Bibliografie 

 Simon Singh. Trick or Treatment?: Alternative Medicine on Trial, Ed. Random House, 2008 

 Rose Shapiro, Suckers: How Alternative Medicine Makes Fools of Us All, Ed. Random House, 

2008 

 Rodica Albu, Terapii complementare, glosar terminologic, Performantica, 2005 

 Ovidiu Bojor, Octavian Popescu. Fitoterapie tradițională și modernă, Ed. Fiat Lux, 2003, ISBN 

973-9250-67-X, p. 15-18. 

 Dr. Pavel Chirilă, biol. Nicoleta Macovei, dr. Maria Chirilă. bilo. Elena Capetti, Bolnavul ca 

victimă... Răspunsul medicinii naturiste, Ed. Christiana, 2000, ISBN 973-98985-9-9. 

 Fănică-Voinea Ene. Să ne tratăm singuri. Ghid de terapie naturistă, ediția a VI-a, Ed. All, 2009, 

ISBN 978-973-571-947-0, p. 39-45. 

Fănică-Voinea Ene. Terapie naturistă. Cazuistică. Cancer/Boli autoimune/Alte afecțiuni, Ed. All, 2009, 

ISBN 978-973-571-947-0, p. 25. 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Speciali.C8.99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapeu.C8.9Bii_naturi.C8.99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapeu.C8.9Bii_.C3.AEn_.C3.AEngrijirea_prin_atingere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapeu.C8.9Bii_.C3.AEn_.C3.AEngrijirea_prin_mi.C8.99care
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Mijloace_de_tratament_complementare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/973925067X
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/973925067X
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9739898599
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9789735719470
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9789735719470
http://www.terapii-naturiste.com/terapii_naturiste/balneoterapia/hidroterapia/hidroterapie_leacuri.htm
http://www.terapii-naturiste.com/terapii_naturiste/balneoterapia/hidroterapia/hidroterapie_leacuri.htm
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapiile_prin_mi.C8.99care
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/973925067X
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/973925067X
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9739898599
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9789735719470
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9789735719470
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer 
formator * (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele 

psiho-pedagogice 1 şi 2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de 
aparatura medicala, consultant tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în 
domeniul aparaturii medicale 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

- explicarea corecta a echipamentelor 

de recuperare. 
- gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate 

Evaluare scrisa 15% 

- criterii ce vizează aspectele atitudinale Evaluare scrisa 50% 

Seminar    

Laborator  

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

- capacitatea de aplicare în practică a 
cunoştinţelor dobândite 

Evaluare practica  35% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Cunoasterea generala a terapiilor alternative folosite in medicina. 

Lucrări de laborator, minimum o temă de casă 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 
Dr. Mălăiuşi Vasile  

 

Dr. Mălăiuşi Vasile 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei INSTRUMENTAR MEDICAL 

UCB.03.05.ID.05.054 

Titularul activităților de curs Dr. Diţescu Damian 

Titularii activităților de aplicații Dr. Diţescu Damian 

Anul de studiu III Semestrul V Tipul de evaluare C5 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar  Laborator 1 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 42 Curs 28 Seminar  Laborator 14 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

12 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  6 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 4 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  33 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Analiză matematică, algebră şi fizică la nivel de liceu 

Competențe   
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* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

C4 

Conceperea, proiectarea, 

execuţia si mentenanţa 

dispozitivelor 

medicale 

C5 

Operarea cu dispozitive 

medicale în condiţii 
de securitate a 

pacientului şi a personalului 
medical 

C4.1. Descrierea structurii şi modului de funcţionare a 

componentelor unuidispozitiv medical. 

C4.2. Explicarea rolurilor, modurilor de funcţionare şi 
interacţiunilor 
dintre componentele unui dispozitiv medical. 

C4.4 Evaluarea caracteristicilor dispozitivelor medicale, pe 

baza unor criterii standard. 

C. 5.1 Descrierea rolului şi modului de aplicare a 

normelor de securitate în exploatarea dispozitivelor 
medicale 

C. 5.2 Interpretarea cu privire la dispozitivele medicale a 

principiilor referitoare la fiabilitate, disponibilitate şi asigurarea 

calităţii 
Competențe transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a 
drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer 

tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a 

principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2.  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și 
valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare 
pentru propria dezvoltare.într-o echipă şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul general  al disciplinei este ca  studentii sa deprinda  

informatii suficiente pentru cunoasterea, achiziționarea și utilizarea 
de materiale și instrumente  din sectorul sănătății. 

Obiectivele 

specifice 

Curs  

Seminar  

Laborator  

Proiect  
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8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Cap.1. INSTRUMENTAR CHIRURGICAL  

1. Instrumente pentru tăiat ţesuturi 

2. Instrumente pentru hemostază 

3. Pense pentru apucat şi prezentat ţesuturi 

4. Instrumente de depărtat ţesuturi (retractoare) 

5. Instrumente de sutură 

6. Varia 

2 ore Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, 
explicaţia 

 

Cap. 2. INSTRUMENTAR ORL 2 ore  

Cap.3. INSTRUMENTAR UROLOGIE 4 ore  

Cap.4. INSTRUMENTAR IN GINECOLOGIE 2 ore  

Cap.5. INSTRUMENTAR ORTOPEDIE 8 ore  

Cap.6. INSTRUMENTAR 6 ore  

Cap.7. INSTRUMENTAR TEHNICĂ DENTARĂ 4 ore  

Bibliografie 

1. Drug donation guidelines (2nd edition), WHO, 1999. Discusses the need for good donation 

practices, includes core principles and practical guidelines for drug donations, covering issues 

including selection, quality and expiry dates. Suitable for adaptation and use by donors and 

recipients at all levels. Available from: Department of Essential Drugs and Medicines, WHO, and 

online at www.who.int/medicines / and www.drugdonations.org  

2. Medical supplies and equipment for primary health care A practical resource for procurement 

and management- by Manjit Kaur and Sarah Hall Editor Kathy Attawell- Published by ECHO 

International Health Services Ltd, 2001, ISBN 0-9541799-0-0 

3. Introduction to Medical Laboratory Technology - Berhanu Seyoum  -Haramaya University    -In 

collaboration with the Ethiopia Public Health Training Initiative, The Carter Center, the Ethiopia 

Ministry of Health, and the Ethiopia Ministry of Education  December 2006 

4.  Drug donation guidelines (2nd edition), WHO, 1999. Discusses the need for good donation 

practices, includes core principles and practical guidelines for drug donations, covering issues 

including selection, quality and expiry dates. Suitable for adaptation and use by donors and 

recipients at all levels. Available from: Department of Essential Drugs and Medicines, WHO, and 

online at www.who.int/medicines / and www.drugdonations.org  

Intretinerea adecvata a instrumentarului medical – Editie revizuita  2005- www.a-i-k.org 

Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

http://www.who.int/medicines
http://www.drugdonations.org/
http://www.who.int/medicines
http://www.drugdonations.org/
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Principii orientative pentru materiale și 
instrumente medicale 

2h Rezolvare aplicaţii practice 
împreună cu studenţii. 
Verificare 

 

Instrumente din oțel inoxidabil.  Alegerea unor noi 
instrumente. Norme generale 

2h  

Curățarea , dezinfecția și sterilizarea 
instrumentelor medicale. Dezinfecția prin 
fierbere 
 

2h  

Curățarea , dezinfecția și sterilizarea 
instrumentelor medicale. Dezinfecția chimica 
 

2h  

Curățarea , dezinfecția și sterilizarea 
instrumentelor medicale. Sterilizarea cu abur 

sub presiune 
 

2h  

Achiziții publice și gestionarea de bunuri și 
echipamente 

2h  

Predarea, verificarea și recuperarea lucrarilor de 
laborator 

2h  

Bibliografie 

1. Drug donation guidelines (2nd edition), WHO, 1999. Discusses the need for good donation 

practices, includes core principles and practical guidelines for drug donations, covering issues 

including selection, quality and expiry dates. Suitable for adaptation and use by donors and 

recipients at all levels. Available from: Department of Essential Drugs and Medicines, WHO, and 

online at www.who.int/medicines / and www.drugdonations.org  

2. Medical supplies and equipment for primary health care A practical resource for procurement 

and management- by Manjit Kaur and Sarah Hall Editor Kathy Attawell- Published by ECHO 

International Health Services Ltd, 2001, ISBN 0-9541799-0-0 

3. Introduction to Medical Laboratory Technology - Berhanu Seyoum  -Haramaya University    -In 

collaboration with the Ethiopia Public Health Training Initiative, The Carter Center, the Ethiopia 

Ministry of Health, and the Ethiopia Ministry of Education  December 2006 

4. Intretinerea adecvata a instrumentarului medical – Editie revizuita  2005- www.a-i-k.org 

* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator * 
(pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 
Subiecte teoretice si practice  Proba scrisa, 2 ore 80% 

http://www.who.int/medicines
http://www.drugdonations.org/
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Seminar    

Laborator  

Evaluare formativă Referat  20% 

  

Proiect     

Standard minim de performanță 

Cunoaşterea modului de utilizare a aparaturii medicale cu respectarea standardelor de securitate ale 

pacientului şi personalului medical 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 

Dr. Diţescu Damian Dr. Diţescu Damian  

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei APARATE PENTRU TESTĂRI DE LABORATOR 

UCB.03.05.OD.06.055 

Titularul activităților de curs s.l.dr.ing. Rădulescu Constanța 

Titularii activităților de aplicații s.l.dr.ing. Rădulescu Constanța 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare E6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 56 Curs 28 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

16 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  8 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 3 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  44 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Elemente de inginerie mecanică, Rezistența materialelor 

Competențe   

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 



 

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016               

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 
Competențe profesionale 

C1  Folosirea fundamentelor 

teoretice ale ştiinţelor 
inginereşti aplicat 

C2 Utilizarea sistemelor 

informatice de prelucrare şi 
gestiune a datelor medicale  

C4 Conceperea, proiectarea, 

execuţia si mentenanţa 
dispozitivelor medicale 

C6 Proiectarea şi construcţia 
de dispozitive pentru suplinirea 

funcţiilor / asistarea 
persoanelor cu dizabilităţi       

 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti aplicate  
C1.2 Explicarea structurii şi funcţionării componentelor diferitelor tipuri de 

echipamente utilizând teorii şi instrumente specifice (scheme, modele 
matematice, fizice, chimice, biologice etc.). 

C1.3  Aplicarea tehnicilor de proiectare şi a principiilor de construcţie a 
componentelor diferitelor tipuri de echipamente specifice domeniului şi 
specializării. 
C2.5  Prelucrarea şi/sau gestionarea datelor utilizând sisteme informatice 
dedicate 

C4.1 Descrierea structurii şi modului de funcţionare a componentelor unui 
dispozitiv medical. 

C4.2 Explicarea rolurilor, modurilor de funcţionare şi interacţiunilor dintre 
componentele unui dispozitiv medical. 

C.6.2 Explicarea rolului şi a modului de funcţionare a unor dispozitive destinate 
suplinirii funcţiilor / asistării unor persoane cu dizabilităţi 
C6.3 Utilizarea metodelor specifice de calcul şi dimensionare pentru construirea 
elementelor componente ale dispozitivelor de suplinire a funcţiilor / asistare 

Competențe transversale 

 

CT1 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate 

intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a 

produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a 
resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.într-o echipă şi 
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei Transmiterea către studenţi a noţiunior de bază privind precizia de prelucrare 
a pieselor precum şi verificarea acestora prin masurari tehnice. 

Cunoașterea principiilor de funcționare și a structurii aparatelor pentru testări 
de laborator. 

Obiectivele 

specifice 

Curs Utilizarea corectă a instrumentelor de măsură şi control, sesizarea surselor de 
erori ce pot afecta rezultatele măsurătorilor experimentale ale mărimilor  

Prezentarea tipurilor de laboratoare din domeniul medical, a modului de 

organizare al acestora, prezentarea aspectelor legate de proiectarea și 
exploatarea corectă a unor astfel de aparate, precum și a aplicațiilor conexe 
din acest domeniu 

Seminar  

Laborator  capabilitatea de a imagina experimente relevante,  

reprezentative; 

 utilizarea corectă a instrumentelor de măsură şi control,  
sesizarea surselor de erori ce pot afecta rezultatele măsurătorilor 
experimentale ale mărimilor. 

 cunoașterea principiilor de funcționare și a structurii aparatelor  
pentru testări de laborator; 

 exploatarea corectă a unor aparate pentru testări de laborator  



 

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016               

precum și a aplicațiilor conexe din acest domeniu 

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Obiectul disciplinei; legătura cu alte discipline. 
Marimi, unitati, sisteme de unitati de masura. Criterii de 

alegere a metodelor si mijloacelor de control. Extimatii si 

estimatori.  

2h ▪prelegere (predare 

clasică si moderna cu 
prezentare la tablă 
dar si folosirea 

computerului/ 

videoproiectorului) 

▪ încurajarea 
exprimării opiniilor şi 
implicării active a 
studenţilor în actul 
receptării 
cunoştinţelor 
transmise, prin 

stimularea şi 
antrenarea acestora 

pentru a asculta 

activ, a pune 

întrebări, a oferi 
răspunsuri, a 
exprima opinii, 

sugestii, a formula 

ipoteze, a extrage 

concluzii, a gândi 
critic. 

 

2. Interschimbabilitatea. Precizia dimensională. 
Dimensiuni. Abateri. Tolerante. Aparate pentru măsurat 
lungimi: șublerul, micrometrul, comparatorul 

4h  

3. Aparate optice: proiectorul de profile, microscopul 

de atelier si microscopul biologic 

1h  

4. Mijloace pentru măsurarea rugozităţii. 
Rugozimetrul.  

1h  

5. Mijloace pentru măsurarea presiunilor.  
Sfigmomanometrul 

2h  

6. Măsurarea temperaturii. Termometrul clasic cu  
mercur. Mijloace de măsurare a volumelor. Vâscozitatea. 

Metode și mijloace pentru măsurarea densității. 
Măsurarea masei. Tipuri de balanțe 

2h  

7. Laboratoare medicale.  

Noțiuni generale privind  
Laboratoarele medicale. Clasificare. Discipline specifice 

laboratoarelor medicale.  

Clasificarea si caracterizarea aparatelor medicale.  

Condiții tehnice impuse aparatelor medicale. Importanța 
aparatelor medicale în medicina. Aparatură de laborator 
anexa 

Analiza chimică. Generalități. Proba. Luarea probei pentru 

analiza. Procesarea probelor.  Aplicatii folosite pentru 

recepția, procesarea și memorarea informațiilor generate 
de procesul de testare de laborator 

6h 

 

 

8. Spectometria de absorbție în UV-VIS.  Principii  

generale.  Legea lui Lambert-Beer. Instrumentația.  
Spectrofotometrul simplu JENWAY 6305. 

Autorefractometrul FA-6000A 

6h  

9. Spectrometria de absorbție in IR. Aparatura  2h  

1. Spectometria de  fluorescență X (RXF). Principiul 
metodei.Tipuri de analizoare. Spectrometrul 

(analizorul)  XRF Olympus Delta  

2h  

Bibliografie     

1. 1. Bagiu, L., David, I., Becheanu, G.-Toleranţe şi măsurări tehnice. Îndrumar de laborator. Lito IPTV 
Timişoara, 1984 

2. 2. Dan Mircea, - Control dimensional in constructia de masini –Ed. Tehnopress, Iasi, 2004 

3. 3. Dan Mircea – Aparate si sisteme de masurare a dimensiunilor , Ed. Tehnopress, Iasi, 2006 

4. 4. Dodoc Petre, s.a. – Metrologie, vol.I si vol. II, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 1997 

5. 5. Luca, Liliana- Tolerante si control dimensional. Curs. Litografia Univ. C. Brancusi ,Tg-Jiu, 2001. 

6. Ioan Matlac, Paul Borza – Aparatură biomedicală , curs, Univ. Transilvania din Braşov, 1994  

7. Bronzino, J.D. – The Biomedical Engineering Handbook, vol. 1, 2, 3, 3rd Edition,2006  
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8. Feng, D. D. –  Biomedical Information Technology , Editura Elsevier, 2008  

9. Cataloage aparatură de testare pentru laborator – COLE PARMER 

10. Timotin, A. – Lecţii de bazele electrotehnicii, Editura didactică şi pedagogică, 1970 

11. Mocanu, I.C. – Teoria câmpului electromagnetic, Editura didactică şi pedagogică, 1981, 1982 

12. H. Neacșu – Metode si tehnici 

 de analiză Instrumentală, Ed. U.T.PRES, Cluj-Napozca, 2003 

13. S. Gogan – Cromatografie de înaltă performanță, p. II-a, Cromatografia de gaze, Ed. Dacia, Cluj-

Napoca, 1997 

****Cataloage aparatură de testare pentru laborator – COLE PARMER. 

Alte lucrări bibliografice  
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Instructaj de Securitatea Muncii 2h - conversaţia 
euristică 

- problematizarea 

- explicaţia 
didactică 

-  demonstrația 

- evaluare 

formative 

 

 

2. Aparate pentru măsurat lungimi. Sublerul. 

Micrometrul de exterior şi interior 
2h  

3. Comparatorul digital 2h  

4. Aparate optico-mecanice - Proiectorul de profile.  2h  

5. Microscopul metalografic 2h  

6. Microscopul  biologic , 20X-1280X, 

microscopul Optika SXZ 

2h  

7. Aparate pentru măsurarea rugozităţii -  
Rugozimetrul  

2h  

8. Tensiometrul. Manometrul 2h  

9. Balanţa de laborator. Determinarea densitatii la 

solide 

2h  

10. Spectrofotometrul simplu JENWAY 6305. 2h  

11. Autorefractometrul FA-6000A 2h  

12. Analizorul  XRF Olympus Delta  2h  

13. LIS-Laboratory Information System – aplicații 
folosite la recepti, procesarea și memorarea 
informațiilor 

2h  

14. Predare referate lucrări.Evaluare abilități 2h  
Bibliografie     

11. 1. Bagiu, L., David, I., Becheanu, G.-Toleranţe şi măsurări tehnice. Îndrumar de laborator. Lito IPTV 
Timişoara, 1984 

12. 2. Dan Mircea, - Control dimensional in constructia de masini –Ed. Tehnopress, Iasi, 2004 

13. 3. Dan Mircea – Aparate si sisteme de masurare a dimensiunilor , Ed. Tehnopress, Iasi, 2006 

14. 4. Dodoc Petre, s.a. – Metrologie, vol.I si vol. II, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 1997 

15. 5. Luca, Liliana- Tolerante si control dimensional. Curs. Litografia Univ. C. Brancusi ,Tg-Jiu, 2001. 

16. Ioan Matlac, Paul Borza – Aparatură biomedicală , curs, Univ. Transilvania din Braşov, 1994  
17. Bronzino, J.D. – The Biomedical Engineering Handbook, vol. 1, 2, 3, 3rd Edition,2006  

18. Feng, D. D. –  Biomedical Information Technology , Editura Elsevier, 2008  

19. Cataloage aparatură de testare pentru laborator – COLE PARMER 

20. Timotin, A. – Lecţii de bazele electrotehnicii, Editura didactică şi pedagogică, 1970 

11. Mocanu, I.C. – Teoria câmpului electromagnetic, Editura didactică şi pedagogică, 1981, 1982 

12. H. Neacșu – Metode si tehnici de analiză Instrumentală, Ed. U.T.PRES, Cluj-Napozca, 2003 

13. S. Gogan – Cromatografie de înaltă performanță, p. II-a, Cromatografia de gaze, Ed. Dacia, Cluj-

Napoca, 1997 

****Cataloage aparatură de testare pentru laborator – COLE PARMER. 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer 
formator * (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-

pedagogice 1 şi 2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura 

medicala, consultant tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii 
medicale. 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel al disciplinelor similare predate în alte centre 
universitare din ţară şi din străinătate. Unul dintre aspectele avute în vedere este facilitarea integrării 
cunoştinţelor din diferite domenii şi realizarea conexiunilor interdisciplinare. 
 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode / forme de evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

- corectitudinea si completitudinea 

cunoştinţelor 
- gradul de asimilare a limbajului 

de specialitate 

Evaluare orala (finală în sesiunea de 
examene):  

- Expunerea liberă a studentului;  
- Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală. 

70% 

- criterii ce vizează aspectele 
atitudinale 

Prezenţă curs 10% 

Laborator  

- capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele asimilate 

- capacitatea de aplicare în 
practică a cunoştinţelor dobândite 

 

Susţinerea obligatorie a referatului 
20% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Standard minimal: Rezolvarea independentă a unei probleme inginereşti tipice de medie complexitate folosind 
formalismul caracteristic domeniului. 

* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
Data completării Semnătura titularului de curs 

Rădulescu Constanţa 

Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

Rădulescu Constanţa 

17.09.2019 
 

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ACHIZIŢII DE DATE ŞI MONITORIZARE  

UCB.03.05.IS.06.056 

Titularul activităților de curs Dr.ing.  Suciu Mircea 

Titularii activităților de aplicații Dr.ing. Suciu Mircea 

Anul de studiu III Semestrul VI Tipul de evaluare E6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar  Laborator 1 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 42 Curs 28 Seminar  Laborator 14 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

13 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  10 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 4 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  33 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Programarea calculatoarelor, Informatica medicala 

Competențe   
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* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

C2 Utilizarea sistemelor 

informatice de prelucrare şi 
gestiune a datelor medicale 

C3. Modelarea sistemelor 

biologice/structurilor 

biomecanice şi implementarea 
modelelor în investigarea 

medicală; 
 

C2.1  Descrierea structurii şi a modului de funcţionare a 
sistemelor informatice în general. 
C2.2 Explicarea rolului, funcţionalităţii şi utilităţii sistemelor 
informatice in general si a sistemelor de prelucrare şi gestiune a 
datelor în domeniul specializării. 
C2.3 Utilizarea componentelor software ale sistemelor 

informatice, folosind algoritimi, protocoale, limbaje, structuri 

de date. 

C2.4  Evaluarea caracteristicilor funcţionale şi nefuncţionale 
ale sistemelor informatice, pe baza unor metrici. 

C2.5  Prelucrarea şi/sau gestionarea datelor utilizând sisteme 

informatice dedicate. 

C3.3. Simularea funcţionǎrii sistemelor biologice / structurilor 
biomecanice pe bazǎ de modele 

C3.5 Elaborarea şi utilizarea unor aplicaţii de modelare / 
simulare folosind metode consacrate în domeniu. 

Competențe transversale 

 

CT1 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei 

de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și 
valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru 
propria dezvoltare.într-o echipă şi aplicarea de tehnici de relaţionare 
şi muncă eficientă în cadrul echipei 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu principiile şi metodele de proiectare ale 
sistemelor SCADA, punându-se accent pe realizarea aplicaţiilor 

SCADA. 

Obiectivele 

specifice 

Curs Evaluarea caracteristicilor funcţionale ale sistemelor SCADA.  
Seminar  

Laborator Evaluarea comparativă, inclusiv  experimentală, a alternativelor de 
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rezolvare, pentru optimizarea performanţelor.  
Temele de laborator încurajează studenţii să proiecteze diferite 
aplicaţii SCADA destinate ingineriei medicale 

Proiect  
 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Obs. 

Capitolul I. Sisteme SCADA  

Noţiuni introductive;  
Definiţia sistemelor SCADA;  
Arhitectura generala a sistemelor SCADA;  

Funcţiile sistemelor SCADA; 

2 ore Prelegerea, 

problematiza

rea, 

conversaţia, 
explicaţia 

 

Capitolul II. Achiziţia de date în sistemele SCADA Convertoare Analog 

Numerice – CAN;  

Sisteme de achiziţii de date bazate pe calculator;  

Utilizarea portului paralel al calculatorului, în achiziţia de date 

2 ore  

Capitolul III. Sisteme descentralizate pentru achiziţia de date  
DCS (Distributed Control System);  

Utilizarea automatelor programabile în sisteme descentralizate;  

Achiziţii de date prin intermediul senzorilor inteligenţi. 

4 ore  

Capitolul IV. Achiziţia şi transferul datelor 

Transmisia prin Internet a datelor achiziţionate; 

Transmisia datelor prin Internet utilizând aplicaţii de tip client-server; 

Transmisia datelor achiziţionate, din locuri greu accesibile. 

2 ore  

Capitolul V. Arhitecturi SCADA . Arhitecturi hardware; 

Utilizarea dispozitivelor RTU (Remote Terminal Unit); 

Scalabilitatea, redondanţa, multi–dropping; Arhitecturi software; 

4 ore  

Capitolul VI. SCADA în medicina. CRONIS. 

Studii relative monitorizarii bolilor cronice la nivel mondial pt. 

stabilirea unei abordari similare la nivel national. 

Studiu privind tehnicile de tip multi-agent si sistemele decizionale 

utilizabile cu scopul identificarii paradigmei de dezvoltare necesare 

obiectivului urmarit si a aspectelor acesteia care pot fi optimizate; 

Stabilirea cerintelor de realizare ale sistemului decizional multi-agent 

si a rolului fiecarui partener; 

Identificarea cerintelor functionale in monitorizarea pacientilor cu 

boli cornice; 

Identificarea cerintelor functionale pentru realizarea de predictii 

relative evolutiei starii pacientilor si tendintelor de evolutie a bolilor 

cronice considerate; 

Stabilirea arhitecturii sistemului decizonal multi-agent conform 

cerintelor functionale identificate in monitorizarea pacientilor cu boli 

cornice; 

Proiectarea bazelor de cunostinte si a bazelor de date si determinarea 

tehnicilor necesare manipularii datelor de monitorizare 

8 ore  

Capitolul VII. Aplicaţii SCADA pentru realizarea unui sistem complex 

de predictie si avertizare privind efectele incalzirii globale asupra 

sanatatii populatiei, bazat pe metode de investigare medicala 

moderne, echipamente de calcul si comunicatie de ultima generatie, 

utilizand tehnologii ICT de conectare a resurselor la diferite nivele. 

Analiza privind relatiile de baza intre incalzirea globala si sanatatea 

6 ore  
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populatiei; Situatia actuala a sistemelor de monitorizare a incalzirii 

globale; 

Analize statistice cu privire la înregistrările meteorologice; Sist. de 

monitorizare; Sisteme de predicţie; Algoritmi de predicţie; 

Identificarea pericolelor; Stabilire funcţii ale programului de aplicaţie; 

Stabilire arhitectură sistem; Stabilire flux informatic; Stabilire 

arhitectura, proiectare baze de date si interfete utilizator (partial) 

Bibliografie 

1.Traian Turc, Elemente de programare C++ utile în ingineria electrica, Ed. Matrixrom, Bucureşti, 2010.  
2.Traian Turc, Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 1, uz intern, Univ."Petru Maior" 

,Tg. Mureş,2009  
3. Mircea Dulău, Automatizarea proceselor termice si chimice- Universitatea "Petru Maior” Targu 
Mureş, 2002.  
4. A. Daneels - What is SCADA -International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics 

Control Systems, 1999, Trieste, Italy  

5. Boldur Barbat - Informatica industriala - Programarea în timp real – Institutul Central pentru 

Conducere si informatica 1984 

6, http://www.slideshare.net/munishgargg/scada-hmi 

Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Utilizarea mediului SCADA pentru dezvoltarea aplicaţiilor. 
Configurarea unui proiect SCADA. 

2h Rezolvare aplicaţii 
practice 

împreună cu 
studenţii. 
Verificare 

 

Realizarea paginilor grafice. Definirea şi utilizarea Tag-

urilor. 

2h  

Utilizarea instrucţiunilor decizionale. Utilizarea 
instrucţiunilor repetitive. 

2h  

Utilizarea şi realizarea funcţiilor în limbajului de 
programare CRONIS. 

2h  

Ansamblul software CRONIS: aplicaţie web, „Preluare 
formulare”, care oferă suport pentru informatizarea unor 
date medicale de tip formulare de raportare a unor cazuri 

de afecţiuni cronice,  aplicaţie multiagent, „CRONISAgent”, 
care implementează funcţiile sistemului de suport 
decizional şi aplicaţie Windows, „CRONIS RRNV”, care 
realizează gestiunea manuală a înregistrărilor care nu au 
putut fi corelate în mod automat de aplicaţia multiagent. 
Baza de date, „cronis”, în gestiunea şi controlul căreia 
acţionează cele trei aplicaţii mai sus enumerate. 

2h  

Utilizarea mediului SCADA pentru dezvoltarea aplicaţiilor. 
Configurarea unui proiect SCADA. 

2h  

Bibliografie 

http://www.free-scada.org/ 

http://www.automation.ro/pdf/fisa_prez_Cronis.pdf 

http://www.indusoft.com/index.asp/-INDUSOFT SCADA 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

http://www.slideshare.net/munishgargg/scada-hmi
http://www.automation.ro/pdf/fisa_prez_Cronis.pdf
http://www.indusoft.com/index.asp/-INDUSOFT
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 Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode / forme de evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Cunoaşterea noţiunilor şi 
conceptelor fundamentale. 

Capacitatea de a interconecta 

diferite componente. 

Probă orala. Accesul la examen 
fiind condiţionat de notă de 
promovare la laborator. 

Prezenţă curs 

60% 

Seminar    

Laborator  

Însuşirea şi înţelegerea 
problematicii tratate la curs şi la 
seminar. Prezentarea aplicaţiilor,  
interpretarea rezultatelor. 

Discuţii şi probe practice în fiecare 
şedinţă de laborator. Verificarea  pe 
parcurs a temelor individuale 

propuse. Verificarea finala a 

cunoştinţelor dobândite la 
laborator. 

Proiect 

40% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Cunoaşterea componentelor de bază ale sistemelor SCADA.  
Realizarea aplicaţiilor SCADA. 
Realizarea de aplicaţii SCADA destinate medicinei. 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de aplicații 
(laborator) 

17.09.2019 

Dr.ing.  Suciu Mircea Dr.ing.  Suciu Mircea  

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ELECTRONICĂ 

UCB.03.05.ID.06.057 

Titularul activităților de curs conf.dr.ing. Borcoşi Ilie 

Titularii activităților de aplicații conf.dr.ing. Borcoşi Ilie 

Anul de studiu III Semestrul VI Tipul de evaluare E6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
56 Curs 28 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

5 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  5 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 4 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  19 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 
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4. Precondiții 
Curriculum* Analiză matematică, fizică, electrotehnică, măsurări electrice şi electronice 

Competențe  Competenţele acumulate învăţământul preuniversitar, cum ar fi: 
- identificarea  unor date şi relaţii şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost 
definite; 

- exprimarea şi redactarea coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau 
a strategiilor de rezolvare a unei probleme; 

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe 
profesionale 
C1  Folosirea 

fundamentelor teoretice 

ale ştiinţelor inginereşti 
aplicat      

C3. Modelarea sistemelor 

biologice/structurilor 

biomecanice şi 
implementarea modelelor 

în investigarea medicală; 
C4. Conceperea, 

proiectarea, execuţia şi 
mentenanţa dispozitivelor 

medicale; 

 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti aplicate  
C1.2 Explicarea structurii şi funcţionării componentelor diferitelor tipuri de 
echipamente utilizând teorii şi instrumente specifice (scheme, modele 
matematice, fizice, chimice, biologice etc.). 

C1.3  Aplicarea tehnicilor de proiectare şi a principiilor de construcţie a 
componentelor diferitelor tipuri de echipamente specifice domeniului şi 
specializării. 
C3.1 Identificarea principiilor şi metodelor de modelare ale sistemelor 
biologice / biomecanice 

C4.1 Descrierea structurii şi modului de funcţionare a componentelor 
unui dispozitiv medical. 

C4.2 Explicarea rolurilor, modurilor de funcţionare şi interacţiunilor 

dintre componentele unui dispozitiv medical. 

C4.3 Conceperea unor componente ale dispozitivelor medicale, 

folosind metode de proiectare, tehnologii şi materiale specifice. 
Competențe 
transversale 

 

CT1 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate 

intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a 

produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea 
eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.într-o 

echipă şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul 
echipei 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea parametrilor, structurii şi funcţionării unor dispozitive 
electronice cu largă aplicabilitate în circuitele electronice întâlnite în 
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echipamentele şi instalaţiile medicale.  

Obiectivele 

specifice 

Curs Cunoaşterea structurii unor circuite electronice simple. Deprinderea 

utilizării instrumentaţiei specifice: osciloscop, surse de tensiune, etc. 
Seminar  

Laborator Cunoaşterea aspectelor legate de aplicaţii ale electronicii şi 
transpunerea în circuite reale.  

Identificarea obiectivelor de realizat a etapelor de lucru, timpilor de 

lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente. 

Proiect  
 

8. Conținuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observații 
1. Noţiuni de fizica 

semiconductoarelor  

 

2h - prelegere (predare clasică 
cu prezentare la tablă şi 
folosirea computerului/ 

videoproiectorului) 

- problematizarea 

- încurajarea exprimării 
opiniilor şi implicării active 
a studenţilor în actul 
receptării cunoştinţelor 
transmise, prin stimularea 

şi 
antrenarea acestora pentru 

a asculta activ, a pune 

întrebări, a oferi 
răspunsuri, a exprima 
opinii, sugestii, a formula 

ipoteze, a extrage 

concluzii, a gândi critic 

 

2. Joncţiunea p-n 

 

2h  

3.  Diode semiconductoare  

 

4h  

4. Tranzistorul bipolar cu joncţiune. 
Descriere, funcţionare 

 

4h  

5. Tranzistoare cu efect de câmp 
(unipolare) 

 

2h  

6. Dispozitive multijoncţiune 

 

2h  

7.  Amplificatoare 

 
4h  

8. Amplificatoare operaţionale 

 

4h  

9. Redresoare 

 

2h  

10. Stabilizatoare de tensiune 

 

2h  

Bibliografie curs: 

 

1.  B. Gray, P.E., C.R.,  Analog integrated circuits. Analysis and Design. Traducere din limba engleză, 
Ed. Tehnică, Bucureşti, 1983 

2. Paul E. Gray., Campbell L searle., Bazele electronicii moderne, vol I şi II, Ed. Tehnică, Bucureşti 
1973 

3. D. Dascălu, ş.a. Dispozitive şi circuite electronice, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982 

4. D. Dascălu, Circuite electronice, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1981 

5. Th. Dănilă, ş.a. Dispozitive şi circuite electronice, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982 

6. P. Constantin, ş. a. Electronică industrială Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1983 

7. E. Ceangă, ş. a. Electronică industrială Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1981 

8. Olaru O., Dispozitive şi circuite electronice – lucrări de laborator, Tg-Jiu, 1996 

9.  Eleodor Gh. Bistriceanu, Introducere în electronică şi aplicaţiile ei, Editura Matrix Rom, 1996, 

Bucureşti 
10. Cosmin Popa, Circuite integrate analogice, Editura MatrixRom, Bucureşti, 1999. 
11. Virgil Duma, Electronica, Editura Politehnică Timişoara, 2004. 
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12. Elena Niculescu, Dispozitive electronice, Editura Electrotehnică, Craiova, 1985. 

13. Olaru Onisifor - Dispozitive electronice, Editura „Universitaria”, Craiova, 2003 

O. Olaru, Amplificatoare integrate în echipamente de automatizare, Editura Universitaria Craiova, 
2003, Craiova 

Alte lucrări bibliografice  

 

 

 
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1. Caracteristicile statice şi parametrii diodelor 
semiconductoare   

4h - efectuarea de aplicaţii 
(rezolvate cu 

participarea studenţilor): 
exerciţii introductive sau 
de acomodare; exerciţii 
de fixare şi consolidare a 
cunoştinţelor dobândite; 
exerciţii recapitulative, 
de sinteză sau de 
verificare 

- conversaţia euristică 

- problematizarea 

- explicaţia didactică 

- evaluare formativă 

 

2. Aplicaţii simple cu diode redresoare.  2h  

3. Aplicaţii simple cu diode Zener 2h  

4. Tranzistorul bipolar – caracteristici statice. 

Polarizarea tranzistorului bipolar.  

2h  

5. Tranzistorul bipolar – Clase de funcţionare 2h  

6. Amplificator de semnal mic cu  ransistor 

bipolar.     

2h  

7. Tiristorul 2h  

8. Aplicaţii ale AO  2h  

9. Dispozitive optoelectronice                                                          2h  

10.Redresoare in punte 2h  

11.Redresoare cu priza mediana 2h  

12.Stabilizatoare de tensiune 2h  

13. Verificarea şi notarea lucrărilor.                                                       2h  

Bibliografie laborator: 

1. Grofu Florin, Dispozitive şi circuite electronice-Îndrumar Laborator, Editura Academică Brâncuşi, 
Tg. Jiu, 2003. 

2.  
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer  
formator * (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho- 

pedagogice 1 şi 2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura 

medicala, consultant tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii  
medicale 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 
Evaluare finală (sumativă) Evaluare orala (finală în 

sesiunea de examene):  
50% 
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- Expunerea liberă a 
studentului;  

- Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală. 
Prezenţă curs și laborator 

 

 

 

 

 10% 

Seminar    

Laborator  

Evaluare formativă Vrificare referate lucrări 
de laborator 

40% 

  

Proiect     

Standard minim de performanță     
Standard minimal: Rezolvarea independentă a unei probleme inginereşti tipice de medie complexitate folosind 
formalismul caracteristic domeniului. 

* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 

conf.dr.ing. Borcoşi Ilie 

 

conf.dr.ing. Borcoşi Ilie 

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Implantologie și protezare ortopedică 

UCB.03.05.IS.06.058 

Titularul activităților de curs Dr. Niculescu Bogdan 

Titularii activităților de aplicații Dr. Niculescu Bogdan 

Anul de studiu III Semestrul VI Tipul de evaluare E6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 56 Curs 28 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

16 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  8 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  44 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Notiuni de medicina pentru ingineri, introducere in domeniul biomaterialelor, 

histo-fiziologie si anatomie patologica, imagistica medicala 

Competențe  Nu este cazul 

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 
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5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector, modele, 

radiaografii, implanturi și instrumentar 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator, videoproiector, modele, 

radiaografii, implanturi și instrumentar, acces la internet 

Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

C3 Modelarea sistemelor 

biologice / structurilor 

biomecanice şi 
implementarea modelelor în 

investigarea medicală 

C5 Operarea cu dispozitive 

medicale în condiţii de 
securitate a pacientului şi a 

personalului medica 
C6. Proiectarea şi construcţia de 

dispozitive pentru suplinirea 

funcţiilor / asistarea persoanelor 
cu dizabilităţi. 

C3.1 Identificarea principiilor şi metodelor de modelare ale sistemelor 
biologice / biomecanice. 

C3.2 Explicarea proprietăţilor fiziologice şi patologice ale unui sistem biologic 
/ structură biomecanică. 
C3.3 Simularea funcţionǎrii sistemelor biologice / structurilor biomecanice pe 
bazǎ de modele. 
C3.4 Evaluarea corectitudinii modelelor create pe baza unor determinări 
experimentale sau a comparării cu soluţii unanim acceptate ale domeniului. 
C3.5 Elaborarea şi utilizarea unor aplicaţii de modelare / simulare folosind 
metode consacrate în domeniu. 
C5.5 Transpunerea în practica medicală curentă a normelor de securitate la 
operarea cu dispozitive medicale 

C6.1 Definirea conceptelor de bază ale tehnologiei de suplinire a funcţiilor / 
asistare. 

C6.2 Explicarea rolului şi a modului de funcţionare a unor dispozitive destinate 
suplinirii funcţiilor / asistării unor persoane cu dizabilităţi 

Competențe transversale 

 

CT1 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate 

intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a 

produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă 
a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.într-o echipă şi 
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

identificarea implantului adecvat pentru o serie de afectiuni, 

cunoasterea modului de introducere a implantului 

identificarea unor cauze de esec a implanturilor in vederea 

remedierii acestora din perspectiva materialului 

Obiectivele 

specifice 

Curs identificarea implantului adecvat pentru o serie de afectiuni, 

cunoasterea modului de introducere a implantului 

identificarea unor cauze de esec a implanturilor in vederea 

remedierii acestora din perspectiva materialului 

Seminar  

Laborator investigarea modului de esec al implantului, identificarea cauzelor 

si alocarea lor metodei de introducere, mediului fiziologic, 

designului implantului sau caracteristicilor materialului 

identificarea unor posibilitati de imbunatatire a implanturilor 

ortopedice 
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Proiect  
8. Conținuturi 

 Curs Nr. ore 
Metode de 

predare 
Observații 

1. Noţiuni introductive despre implantologia 
ortopedică 

2h Expunere 

liberă, 
exemplificare 

 

2. Generalități în implantologie: design, 
materiale, tehnici 

2h  

3. Dispozitive în fixarea fracturilor - 
osteosinteza 

4h  

4. Dispozitive în artroplastia șoldului 4h  

5. Dispozitive în artroplastia genunchiului 4h  

6. Dispozitive în medicina sportivă 4h  

7. Planificare – dispozitive personalizate  4h  

8. Evaluare clinică – registrul național 
endoprotezare 

4h  

 

Bibliografie 
1) Metin Akay, Editor: WILEY ENCYCLOPEDIA OF BIOMEDICAL ENGINEERING, , 

http://www.mrw.interscience.wiley.com/ebe, A John Wiley & Sons, Inc., 2006 Publication 

2) CAMPBELL’S OPERATIVE ORTHOPAEDICS – Ed. Mosby Year Book, Boston, 2012 

3) Buddy D. Ratner and Allan S. Hoffman BlOMATERIALS SCIENCE An Introduction to Materials in 

Medicine, 1996 Academic Press  

4) Isaac Bankman PhD HANDBOOK OF MEDICAL IMAGING; Processing and Analysis 2000, Academic 

Press 

5) www.wheelees.com, www.ortohyperguides.com  
Alte lucrări bibliografice  
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Noutăți în instrumentarul chirurgical 2h Expunere liberă, 
exemplificare 

 

2. Fixarea fracturilor – osteosinteza. Particularităţi. 
Principii tehnice 

2h  

3. Artroplastia șoldului. Particularităţi. Principii 
tehnice 

2h  

4. Artroplastia genunchiului și umărului. 

Particularităţi. Principii tehnice 

2h  

5. Implante biodegradabile. Particularităţi. Principii 

tehnice 

2h  

6. Imagistica medicala: RMN, CT . aplicații. 
Planificare. 

2h  

7. Substituenți, cimenturi de uz ortopedic 2h  

8. Noutăți în instrumentarul chirurgical 2h  
Bibliografie 
1) Metin Akay, Editor: WILEY ENCYCLOPEDIA OF BIOMEDICAL ENGINEERING, , 

http://www.mrw.interscience.wiley.com/ebe, A John Wiley & Sons, Inc., 2006 Publication 

2) CAMPBELL’S OPERATIVE ORTHOPAEDICS – Ed. Mosby Year Book, Boston, 2012 

3) Buddy D. Ratner and Allan S. Hoffman BlOMATERIALS SCIENCE An Introduction to Materials in 

Medicine, 1996 Academic Press  

4) Isaac Bankman PhD HANDBOOK OF MEDICAL IMAGING; Processing and Analysis 2000, Academic 

Press 

5) www.wheelees.com, www.ortohyperguides.com  
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode / forme de evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

răspunsurile la examen / 

colocviu (evaluarea finală) 
testarea periodică prin lucrări 
de control 

testarea continuă pe parcursul 
semestrului      

Evaluare orala (finală în sesiunea 
de examene):  

- Expunerea liberă a studentului;  
- Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală. 

50% 

Seminar    

Laborator  

răspunsurile finale la lucrările 

practice de laborator 

testarea continuă pe parcursul 

semestrului 

Referate laborator 

 
50% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Curs: obţinerea a minimum 50 % din punctajul verificării finale 

Laborator: prezenta la laboratoare si obţinerea a minimum 50 % din punctajul total 

General: obţinerea a 50 % din punctajul total 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 

Dr. Niculescu Bogdan Dr. Niculescu Bogdan 

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MODELAREA ȘI SIMULAREA APLICATĂ ÎN BIOINGINERIE 

UCB.03.05.IS.05.059 

Titularul activităților de curs Chimerel Cătălin 

Titularii activităților de aplicații  

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare V6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar  Laborator 1 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 42 Curs 28 Seminar  Laborator 14 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 11 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

11 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  11 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  33 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Chimia-fizica, Chimia, Biofizica, Achizitii de date si monitorizare,  Analiza 

matematica, Grafica asistata de calculator, Biochimie, Biomateriale 

Competențe   
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* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Videoproiector 

Note de curs 

Suport de curs in format electronic pe platforma Moodle a UPB-

SIM 

Cursul este prezentat in format electronic (slide-uri ppt). Toate 

documentele în format electronic sunt accesibile studenților (în 
sala de informatica sau pe site). 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Studenții au acces la documentele (pdf) pe platforma Moodle. 

Aplicațiile de calcul (14) sunt realizate în MathCAD și Excel. 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 
C1  Folosirea fundamentelor 

teoretice ale ştiinţelor inginereşti 
aplicat      

C3 Modelarea sistemelor 

biologice / structurilor 

biomecanice şi implementarea 
modelelor în investigarea 

medicală 

 

 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti 
aplicate  

C1.2 Explicarea structurii şi funcţionării componentelor diferitelor 
tipuri de echipamente utilizând teorii şi instrumente specifice 

(scheme, modele matematice, fizice, chimice, biologice etc.). 

C1.3  Aplicarea tehnicilor de proiectare şi a principiilor de 
construcţie a componentelor diferitelor tipuri de echipamente 
specifice domeniului şi specializării. 
C3.4 Evaluarea corectitudinii modelelor create pe baza unor 

determinări experimentale sau a comparării cu soluţii unanim 
acceptate ale domeniului. 

C3.5 Elaborarea şi utilizarea unor aplicaţii de modelare / simulare 
folosind metode consacrate în domeniu. 

Competențe transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a 

metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi 
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
propria dezvoltare. 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Însușirea de către viitorii specialiști în Ingineria Medicală a 
cunoștințelor de bază necesare pentru prelucrarea datelor 
experimentale în vederea determinării modelelor matematice ale 
proceselor specifice activităților pe care le vor desfășura după 
absolvire. 

Obiectivele Curs Familiarizarea cu rezolvarea calculelor statistice și simularea 
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specifice desfășurării proceselor specifice..  
Seminar  

Laborator Familiarizarea cu rezolvarea calculelor statistice și simularea 
desfășurării proceselor specifice. 

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații Metode de identificare a interdependenței 

parametrilor proceselor. Metoda analizei 

dispersionale. Metoda balanței aleatoare 
 

6 Prezentare 

interactivă cu 
videoproiector 

 

 

Prelegere clasică 

 

 

Problematizări 

 

 

 Distribuții statistice, intervale de încredere, 
testarea statistică a ipotezelor 

 

4  

Modelarea matematică prin experiment pasiv. 
Corelație și regresie 

 

6  

Modelarea matematică prin experiment activ. 
Modele de ordinul întâi.Modele de ordinul doi 
 

6  

Metoda operării evolutive 

 

6  

Bibliografie: 

M. Târcolea – Modelarea și optimizarea proceselor (Deformări Plastice și Tratamente 
Termice), Tipografia U.P.B., 1996 

M. Târcolea – Aplicații la cursul Modelarea și Optimizarea Proceselor (Deformări Plastice 
și Tratamente Termice), Tipografia U.P.B., 1995 

D. Taloi – Optimizarea proceselor tehnologice. Aplicații în metalurgie, Ed. Academiei, 1987 

Semenescu, M. Târcolea, C.F. Preda, B. Florea, Mathcad - Utilizare și Aplicații, Ed. Matrix 
Rom, 2007 

A. Semenescu, D. Lambadarie, M. Târcolea, C.F. Preda, G.A. Voicu, B. Florea, Utilizarea 

MATHCAD în tehnică, matematică și economie, Ed. Matrix Rom, 2010 

I. Voinea, A. Semenescu, M. Târcolea – Prelucrarea și analiza datelor din Medicină 
și Inginerie Medicală, Editura Matrix Rom, București, 2002 

Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1. Calculul intervalului de încredere pentru 
media și dispersia colectivităţii statistice 

2 Conversații 

 

Exerciții 

 

 

2. Verificarea ipotezelor privind media și 
dispersia colectivităţii statistice 

2  

3. Analiza dispersională 2  

4. Regresie liniară şi neliniară 2  

5. Modele de ordinul I – EFC si EFF 2  

6. Deplasarea pe gradientul aproximării 
liniare 

2  
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7. Modele de ordinul II – 

CompoziţionaleşiNecompoziţionale 

2 Studii de caz 

 

Evaluare 

 

Bibliografie 

M. Târcolea – Modelarea și optimizarea proceselor (Deformări Plastice și Tratamente 
Termice), Tipografia U.P.B., 1996 

M. Târcolea – Aplicații la cursul Modelarea și Optimizarea Proceselor (Deformări Plastice 
și Tratamente Termice), Tipografia U.P.B., 1995 

D. Taloi – Optimizarea proceselor tehnologice. Aplicații în metalurgie, Ed. Academiei, 1987 

Semenescu, M. Târcolea, C.F. Preda, B. Florea, Mathcad - Utilizare și Aplicații, Ed. Matrix 
Rom, 2007 

A. Semenescu, D. Lambadarie, M. Târcolea, C.F. Preda, G.A. Voicu, B. Florea, Utilizarea 
MATHCAD în tehnică, matematică și economie, Ed. Matrix Rom, 2010 

I. Voinea, A. Semenescu, M. Târcolea – Prelucrarea și analiza datelor din Medicină și 
Inginerie Medicală, Editura Matrix Rom, București, 2002 

platforme electronice de lucru 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Gradul de acoperire a problematicilor 

solicitate de subiecte 

Utilizarea corectă a conceptelor 
Capacitatea de exemplificare 

Activitatea și intervențiile din timpul 
cursului 

Examen – test grilă 

60% 

Seminar    

Laborator  

Participarea activă la laboratoare 

Aplicarea metodelor specifice de 

rezolvare pentru problemele date 

Utilizarea instrumentelor software și 
explicarea rezultatelor obținute 

Teme de laborator20% 

din nota pentru partea 

aplicativă 

Activitatea în laborator 
20% din nota pentru 

partea aplicativă 

40% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Curs:       

Laborator:       

General: Cerințe minime pentru nota 5 
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prezenta la laboratoare 

predarea temelor de laborator 

obținerea a 50 % din punctajul la aplicații; 
obținerea a 50 % din punctajul verificării finale (examenului) 
Cerințe pentru nota 10 

(sau cum se acordă nota 10) 
prezenta la laboratoare 

predarea temelor de laborator 

obținerea punctajului maxim la aplicații 
obținerea a peste 85 (din 100) de puncte la testul grilă 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 
Chimerel Cătălin 

 

Chimerel Cătălin 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MODELAREA ȘI SIMULAREA APLICATĂ ÎN BIOINGINERIE 

UCB.03.05.IS.05.060 

Titularul activităților de curs  

Titularii activităților de aplicații Chimerel Cătălin 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare V6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 1 Curs  Seminar  Laborator  Proiect 1 

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 14 Curs  Seminar  Laborator  Proiect 14 

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

18 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  18 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  36 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Chimia-fizica, Chimia, Biofizica, Achizitii de date si monitorizare,  Analiza 

matematica, Grafica asistata de calculator, Biochimie, Biomateriale 

Competențe   
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* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Videoproiector 

Note de curs 

Suport de curs in format electronic pe platforma Moodle a UPB-

SIM 

Cursul este prezentat in format electronic (slide-uri ppt). Toate 

documentele în format electronic sunt accesibile studenților (în 
sala de informatica sau pe site). 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Studenții au acces la documentele (pdf) pe platforma Moodle. 

Aplicațiile de calcul (14) sunt realizate în MathCAD și Excel. 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 
C1  Folosirea fundamentelor 

teoretice ale ştiinţelor inginereşti 
aplicat      

C3 Modelarea sistemelor 

biologice / structurilor 

biomecanice şi implementarea 

modelelor în investigarea 
medicală 

 

 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti 
aplicate  

C1.2 Explicarea structurii şi funcţionării componentelor diferitelor 
tipuri de echipamente utilizând teorii şi instrumente specifice 

(scheme, modele matematice, fizice, chimice, biologice etc.). 

C1.3  Aplicarea tehnicilor de proiectare şi a principiilor de 
construcţie a componentelor diferitelor tipuri de echipamente 
specifice domeniului şi specializării. 
C3.4 Evaluarea corectitudinii modelelor create pe baza unor 

determinări experimentale sau a comparării cu soluţii unanim 
acceptate ale domeniului. 

C3.5 Elaborarea şi utilizarea unor aplicaţii de modelare / simulare 
folosind metode consacrate în domeniu. 

Competențe transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a 

metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi 
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
propria dezvoltare. 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

 

Obiectivele 

specifice 

Curs  

Seminar  

Laborator  

Proiect Însușirea de către viitorii specialiști în Ingineria Medicală a 
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cunoștințelor de bază necesare pentru prelucrarea datelor 
experimentale în vederea determinării modelelor matematice ale 
proceselor specifice activităților pe care le vor desfășura după 
absolvire. 

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

    

   

   
   

   
 

Alte lucrări bibliografice  
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1. Metodologia cercetarii 

Esența modelarii matematice.  
Pregătirea către procesul de cercetare 

2   

2. Statistica și prelucrarea  datelor.  2  

3. Experimentul active 

Experimentul factorial complet 

Experimentul factorial fractional 

Exprimentul prin ascensiunea prin 

gradient 

5  

4. Prelucrarea rezultatelor 

Reguli de construire ale graficelor 

funcțiilor 
Credibilitatea informatiei 

Alte forme de prezentare a graficelor 

Arta formularii concluziilor 

5  

Bibliografie 

M. Târcolea – Modelarea și optimizarea proceselor (Deformări Plastice și Tratamente 
Termice), Tipografia U.P.B., 1996 

M. Târcolea – Aplicații la cursul Modelarea și Optimizarea Proceselor (Deformări Plastice 
și Tratamente Termice), Tipografia U.P.B., 1995 

D. Taloi – Optimizarea proceselor tehnologice. Aplicații în metalurgie, Ed. Academiei, 1987 

Semenescu, M. Târcolea, C.F. Preda, B. Florea, Mathcad - Utilizare și Aplicații, Ed. Matrix 
Rom, 2007 

A. Semenescu, D. Lambadarie, M. Târcolea, C.F. Preda, G.A. Voicu, B. Florea, Utilizarea 
MATHCAD în tehnică, matematică și economie, Ed. Matrix Rom, 2010 

I. Voinea, A. Semenescu, M. Târcolea – Prelucrarea și analiza datelor din Medicină și 
Inginerie Medicală, Editura Matrix Rom, București, 2002 

platforme electronice de lucru 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
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epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs    

Seminar    

Laborator     

Proiect  

Participare active la proiect 

Aplicarea metodelor specific de 

rezolvare pentru tema proiectului dat. 

Utilizarea instrumentelor software și 
explicarea rezultatelor obținute 

 

Verificare pee tape de 

realizare a proiectului 

Verificarea finala 
40% 

 

60% 

Standard minim de performanță 

Curs:       

Laborator:       

General: Cerințe minime pentru nota 5 

prezenta la laboratoare 

predarea temelor de laborator 

obținerea a 50 % din punctajul la aplicații; 
obținerea a 50 % din punctajul verificării finale (examenului) 
Cerințe pentru nota 10 

(sau cum se acordă nota 10) 
prezenta la laboratoare 

predarea temelor de laborator 

obținerea punctajului maxim la aplicații 
obținerea a peste 85 (din 100) de puncte la testul grilă 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (proiect) 

17.09.2019 
Chimerel Cătălin 

 

Chimerel Cătălin 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei STATISTICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE MEDICALĂ  

UCB.03.05.OS.06.061 

Titularul activităților de curs Lect.univ. Barbacioru Carmen 

Titularii activităților de aplicații Lect.univ. Barbacioru Carmen 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare V6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
56 Curs 28 Seminar 28 Laborator  Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

16 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  8 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  44 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Cunoştinţe temeinice de analiză matematică, algebră liniară şi funcţii complexe. 
Competențe   
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* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
Desfășurare 

aplicații 
Seminar Sală de curs, dotată cu tablă, laptop-uri, videoproiector 

Laborator  

Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

C1. Folosirea 

fundamentelor teoretice 

ale științelor inginerești 
aplicate (2 credite) 

C2. Utilizarea sistemelor 

informatice de prelucrare 

şi gestiune a datelor 
medicale (2 credite) 
C3. Modelarea sistemelor 

biologice/structurilor 

biomecanice şi implementarea 
modelelor în investigarea 
medicală; 
 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti 

aplicate. 

C2.1 Descrierea structurii şi a modului de funcţionare a sistemelor 

informatice în general. 
C2.2. Explicarea rolului, funcţionalităţii şi utilităţii sistemelor informatice 

in general si a 

sistemelor de prelucrare şi gestiune a datelor în domeniul specializării 
C2.3. Utilizarea componentelor software ale sistemelor informatice, 

folosind algoritimi, 

protocoale, limbaje, structuri de date. 

C2.4 Evaluarea caracteristicilor funcţionale şi nefuncţionale ale sistemelor 

informatice, pe baza unor metrici. 

C2.5 Prelucrarea şi/sau gestionarea datelor utilizând sisteme informatice 

dedicate. 

C3.5 Elaborarea şi utilizarea unor aplicaţii de modelare / simulare 
folosind metode consacrate în domeniu. 

Competențe transversale 

 

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea 
eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

- Capacitatea de a înţelege şi de a-şi însuşi metodologia de lucru 
specifică domeniului statisticii medicale, respectiv glosarul de termeni de 
specialitate utilizat în acest domeniu  
- Cunoaşterea principalelor tipuri de protocoale/teste statistice de 
bază/avansate, a paşilor necesari aplicării lor, respectiv a principalelor 
criterii necesare aplicării algoritmilor de selecţie a unui anumit 
protocol/test statistic, în funcţie de tipul de cercetare/studiu 
clinic/experiment ştiintific   
-  Înţelegerea rolului şi importanţei analizei statistice în contextul modern 
al “medicinei bazate pe dovezi – evidence based medicine” 

Obiectivele 

specifice 

Curs Cunoştinţe teoretice  
- rolul cunoaşterii în ştiinţele medicale 

- Etapele cercetării în ştiinţele medicale.  
- Studiul bibliografic.  

- Noţiunea de dată. Notaţii.  
- Termeni statistici de bază.  
- Descrierea unui fenomen de sănătate. 
- Evaluarea unui procedeu diagnostic. 

- Punerea în evidenţă a unor factori de risc sau prognostici.  
- Evaluarea unui procedeu terapeutic. 
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- Modalităţi de sumarizare statistică a datelor: variabile cantitative (1 
variabilă, 2 variabile), variabile calitative (1 variabilă, 2 variabile). 

- Analiza inferenţială a datelor medicale. 
Seminar Abilităţi dobândite: 

-Utilizarea Internetului şi a bazelor de date dedicate pentru realizarea 
studiului bibliografic.  

-Etapele necesare realizării unei cercetări. 
-Modalităţile de culegere a datelor experimentale.  

-Formatarea şi organizarea documentelor de tip text (pagina de titlu, 
realizarea automată a cuprinsului, includerea automată a referinţelor în 
text, realizarea indexului de figuri şi tabele, crearea antetului de pagină, 
numerotarea paginilor, etc.).  

-Sumarizarea datelor medicale numerice cu Microsoft Excel.  

-Reprezentarea grafică a datelor rezultate din cercetare cu Microsoft 
Excel.  

-Statistică descriptivă pentru variabile cantitative şi calitative cu 
Microsoft Excel. 

Laborator  

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Populaţii statistice. Eşantioane. Tehnici de 
eşantionare. Esantioane randomizate/nerandomizate şi 
importanţa lor în cercetare. Tipuri de date. Variabilitatea 
biologică. Factori de eroare în cercetarea biomedicală.  

2 -prelegere 

(predare clasică cu 
prezentare la tablă 
şi ocazional 
folosirea 

computerului/ 

videoproiectorului) 

-problematizarea 

- încurajarea 
exprimării opiniilor 
şi implicării active 
a studenţilor în 
actul 

receptării 
cunoştinţelor 

transmise, prin 

stimularea şi 
antrenarea 

acestora pentru a 

asculta activ, a 

pune întrebări, a 
oferi 

răspunsuri, a 
exprima opinii, 

sugestii, a formula 

ipoteze, a extrage 

concluzii, a gândi 
critic 

 

2. Distribuţii de frecvenţă. Teorema limitei centrale. 
Distribuţia normală (Gaussiană) şi importanţa ei în 
analiza statistică. Distribuţii non-Gaussiene (Poisson, 

Bernoulli etc) în cercetarea biomedicală.  

2  

3. Noţiuni avansate de statistică descriptivă. Intervale de 
încredere şi importanţa lor în cercetarea şi practica 

biomedicală. Date lipsă (missing data).  

2  

4. Rezultatele aberante (outliers) şi importanţa lor în 
analiza datelor biomedicale. Tehnici de detecţie şi criterii 
de eliminare a rezultatelor aberante din seriile de date.  

2  

5. Normalitatea datelor unui experiment. Teste de 

concordanţă (goodness-of-fit). Teste de normalitate. 

Protocoale avansate de analiză statistică parametrică şi 
neparametrică.   

2  

6. Statistică inferenţială. Principalele scopuri ale 
statisticii inferenţiale. Testarea ipotezelor statistice. 

Statistică inferenţială “de bază” versus statistică 
inferenţială „avansată”. Criterii primare de alegere a 
unui anumit protocol/test statistic.  

2  

7. Teste de comparare a tedinţelor centrale (medii, 
mediane). De la testul „t”al lui Student la analiza de 

varianţă (Anova). Teste parametrice/neparametrice 
pentru compararea de medii/mediane. Criterii de 

alegere a celui mai potrivit test statistic pentru 

compararea de tendinţe centrale.  

2  
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8. Analiza Anova, variantele şi aplicaţiile ei în cercetarea 

biomedicală. Teste „post-hoc”. Tipuri de teste „post-

hoc” şi aplicaţiile lor.  

2  

9. Tabele de contingenţă. Problematica analizei tabelelor 
de contingenţă rezultate în urma studiilor clinice sau 
epidemiologice. Testul Chi pătrat şi variantele lui. 
Indicatori ai asocierii factor de riscboală utilizaţi în studii 
epidemiologice şi clinice (Odds Ratio -OR, Relativ Risk -

RR). Teste diagnostice (diagnostic test).   

2  

10. Alegerea protocolului statistic adecvat, în funcţie de 
designul studiului epidemiologic sau clinic. 

Fundamentele statistice ale criteriilor de cauzalitate în 
cercetarea biomedicală.  

2  

11. Analiza de corelaţie şi regresie. Regresii liniare şi 
neliniare. Regresii multiple. Importanţa lor în cercetarea 
biomedicală. Criterii de alegere a testului statistic 
adecvat, în cazul analizei de corelaţie şi regresie.  

2  

12. Tehnici statistice pentru compararea de metode în 
cercetare. Analiza de tip Bland-Altman (Bland-Altman 

Analysis). Regresii de tip Passing-Bablok. Criterii de 

alegere a protocolului statistic adecvat în cazul 
comparării de metode. 

2  

13. Analiza de supravieţuire (Survival Analysis) şi 
importanţa ei în cercetarea biomedicală. Curbe Kaplan-

Mayer.  

2  

14. Erori frecvente de analiză statistică întâlnite în 
publicarea rezultatelor cercetării biomedicale: studii de 
caz, folosind baze de date internaţionale. Criterii de 

alegere a unui protocol/test statistic adecvat 

cercetării/studiului/experimentului. 

2  

Bibliografie 

1. Bărbăcioru, I.C., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura Academica Brâncuşi, Târgu 
Jiu, 2011.http://www.utgjiu.ro/math/cbarbacioru/book/tpsm2010.html 

2. Beganu, G., Metode probabilistice aplicate în economie şi asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996. 
3. Craiu, V., Verificarea ipotezelor statistice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972. 
4. Iosifescu, M., Mihoc, Ghe., Theodorescu, R., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura 

Tehnică, Bucureşti, 196. 
5. Mihoc, Ghe., Ciucu, G., Craiu, V., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1970. 
6. Purcaru, I., Matematici generale & elemente de optimizare, Teorie şi aplicaţii, Editura Economica, 

Bucureşti, 1997. 
7. Iosifescu, M., Mihoc, Ghe., Theodorescu, R., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura 

Tehnică, Bucureşti, 196. 
Purcaru, I., Matematici generale & elemente de optimizare, Teorie şi aplicaţii, Editura Economica, 

Bucureşti, 1997. 
Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Analiza distribuţiilor normale (Gaussiană) şi 
importanţa ei în analiza statistică. Aplicaţii ale 
distribuţiilor non-Gaussiene (Poisson, Bernoulli etc) în 

4h Prezentare orală + 
multimedia 

 

http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2009.pdf
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cercetarea biomedicală. (prezentări 
Powerpoint, 

tehnologii de e-

learning 

sincron/asincron, 

filme didactice 

etc) 

2. Aplicaţii ale statistici descriptive.  
Intervale de încredere. Date lipsă (missing data). 
Rezultatele aberante (outliers).  Tehnicilor de detecţie 
şi criterii de eliminare a rezultatelor aberante din 
seriile de date. Aplicaţie practică. Calcularea 
intervalului de încredere pentru un set de date şi 
eliminarea valorilor aberante utilizând tehnicile de 
detecţie adecvate.  

4h  

3. Teste de comparare a tedinţelor centrale 
(medii, mediane). De la testul „t”al lui Student la 
analiza de varianţă (Anova). Teste 
parametrice/neparametrice pentru compararea de 

medii/mediane. Criterii de alegere a celui mai potrivit 

test statistic pentru compararea de tendinţe centrale. 

4h  

4. Testarea ipotezelor statistice. Statistică 
inferenţială “de bază” versus statistică inferenţială 
„avansată”. Criterii primare de alegere a unui anumit 
protocol/test statistic.  

4h  

5. Aplicaţii ale testelor de tip Anova. Teste „post-
hoc”. Aplicaţii ale testelor „post-hoc”. Aplicarea 
testului Chi pătrat şi a variantelor acestuia. Indicatori 

ai asocierii factor de risc-boală utilizaţi în studii 
epidemiologice şi clinice (Odds Ratio -OR, Relativ 

Risk -RR). Teste diagnostice (diagnostic test). 

4h  

6. Analiza de corelaţie şi regresie. Regresii liniare 
şi neliniare. Regresii multiple. Criterii de alegere a 

testului statistic adecvat, în cazul analizei de corelaţie 
şi regresie. 

4h  

7. Aplicaţii ale analizei de regresie pe un caz 
concret. Tehnici statistice pentru compararea de 

metode în cercetare. 

4h  

Bibliografie: 
Bibliografie 

-Măruşteri M., Bacarea V., Comparing groups for statistical differences: how to choose the right 
statistical test?, Biochemia Medica 2010;20(1):15–32, http://www.biochemia-

medica.com/content/comparinggroups-statistical-differences-how-choose-right-statistical-test   

- *** - Medcalc Manual 2013- disponibil online la http://www.medcalc.org/manual/  Lidija Bilić-Zulle,  

- Comparison of methods: Passing and Bablok regression. Biochemia Medica 2011;21(1):49-52, 

disponibil online la http://www.biochemia-medica.com/content/comparison-methods-passing-and-

bablokregression  Motulsky HJ,  GraphPad Prism  

- Statistics Guide. GraphPad Software Inc., San Diego California USA, 2007, disponibil online la 

www.graphpad.com  Petrovečki M,  
 -The role of statistical reviewer in biomedical scientific journal. Biochemia Medica 2009;19(3):223-30. 

disponibil online la http://www.biochemia-medica.com/content/role-statistical-reviewerbiomedical-

scientific-journal 

- Bărbăcioru, I.C., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 
2011. http://www.utgjiu.ro/math/cbarbacioru/book/tpsm2010.html 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  

http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2009.pdf
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epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din 

modulele psiho-pedagogice 1 şi 2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de 
aparatura medicala, consultant tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant 

comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode / forme de evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Evaluare finală (sumativă) 1) Test grilă cu răspunsuri multiple 60% 

 Prezenţă curs 10% 

Seminar 
Referat  Proiect de prezentare a unei „lucrări 

ştiinţifice” realizate de către candidat, 
folosind date reale sau simulate 

40% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanță 

Barem minimal 

- cunoştinţe pentru nota 5: cumulativ,  minim nota 5 la testul grilă, respectiv minim calificativul 
„satisfăcător” pentru proiect  
- cunoştinţe pentru nota 10: cumulativ, note între 9 şi 10 la testul grilă, calificativul „foarte bine” pentru 
proiect 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de aplicații 

(laborator) 

17.09.2019 

Lect.univ. Barbacioru Carmen 

 

Lect.univ. Barbacioru Carmen 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei SISTEME NUMERICE PROGRAMABILE 

UCB.03.05.OS.06.061 

Titularul activităților de curs Bărbăcioru Carmen 

Titularii activităților de aplicații Bărbăcioru Carmen 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare V6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
56 Curs 28 Seminar 28 Laborator  Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

10 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  18 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  44 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum*  

Competențe   

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei 
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5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
Desfășurare 

aplicații 
Seminar Sală dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
Laborator  

Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 
C1  Folosirea fundamentelor 

teoretice ale ştiinţelor inginereşti 
aplicat      

C2. Utilizarea sistemelor 

informatice de prelucrare şi 
gestiune a datelor medicale; 

C3 Modelarea sistemelor 

biologice / structurilor 

biomecanice şi implementarea 
modelelor în investigarea 
medicală 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti 
aplicate  

C1.2 Explicarea structurii şi funcţionării componentelor diferitelor 
tipuri de echipamente utilizând teorii şi instrumente specifice 
(scheme, modele matematice, fizice, chimice, biologice etc.). 

C1.3  Aplicarea tehnicilor de proiectare şi a principiilor de 
construcţie a componentelor diferitelor tipuri de echipamente 
specifice domeniului şi specializării. 
C2.3 Utilizarea componentelor software ale sistemelor 

informatice, folosind algoritimi, protocoale, limbaje, structuri 

de date. 

C2.4  Evaluarea caracteristicilor funcţionale şi nefuncţionale 
ale sistemelor informatice, pe baza unor metrici. 

C3.5 Elaborarea şi utilizarea unor aplicaţii de modelare / 
simulare folosind metode consacrate în domeniu. 

Competențe transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a 

metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi 
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
propria dezvoltare. 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul proiectării, 
simulării și 
testării echipamentelor electronice bazate pe circuite logice 
programabile. 

Obiectivele 

specifice 

Curs Asimilarea cunoștințelor teoretice privind implementarea 

sistemelor 

electronice cu circuite logice programabile 

Seminar Obținerea deprinderilor și abilităților necesare pentru 
implementarea și 
testarea sistemelor electronice cu circuite logice programabile 

Laborator  

Proiect  
 

8. Conținuturi 
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 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Introducere în domeniul circuitelor logice programabile. 2h Expunere, 

discuții 
 

Domenii de utilizare ale circuitelor logice programabile, 

criterii de performanţă 

2h  

Circuite logice programabile complexe (CPLD): generalităţi, 
familiile de circuite XILINX CPLD 9500 şi CoolRunner: 

2h  

Circuite logice programabile complexe (CPLD: Arhitectura 

blocurilor de functii, arhitectura blocurilor de intrare/iesire, 

matricea de conexiuni programabila, producatori de circuite 

SPLD/CPLD si medii de proiectare. 

2h  

Arii logice reconfigurabile (FPGA): generalităţi, descrierea 
seriei XC4000,blocurile logice reconfigurabile (CLB), 

blocurile logice de intrare/iesire (IOB), bufferele de 

impedanţa ridicata. 

2h  

Arii logice reconfigurabile (FPGA): realizarea 

codificatoarelor rapide de capacitate ridicata, oscilatorul 

intern, interconexiunile programabile, configurarea circuitelor 

FPGA, producători de circuite FPGA si medii de 

proiectare. 

2h  

Familia de circuite FPGA Spartan şi Spartan XL: generalităţi, 
caracteristici arhitectura, modalităţi de configurare, descrierea 
funcţională a principalelor blocuri constructive 

2h  

Familia de circuite FPGA Spartan II şi Spartan IIE: 
generalităţi, caracteristici arhitectura, modalităţi de 
configurare, descrierea funcţională a principalelor blocuri 
constructive. 

2h   

Familia de circuite FPGA Spartan 3. Introducere în familia de 
circuite Virtex. 

2h  

Circuitele FPGA din familia Virtex-4. Circuitele FPGA din 

familia Virtex 5. Comparaţie performanţe/preţ circuite FPGA. 
2h  

Limbajul de descriere hardware (VHDL): generalitati, design 

flow, structura unui cod VHDL. 

2h  

Limbajul de descriere hardware (VHDL): Exemple de 

implementare I 

2h  

Limbajul de descriere hardware (VHDL): Exemple de 

implementare II 

2h  

Recapitulare, pregătire examen. 2h  

Bibliografie: 

1. Proiectare asistată cu Circuite logice programabile – Mic Daniel , Oniga Ștefan, editura 
Risoprint Cluj Napoca, 

2002 

2. Programable Logic Handbook: PLD, CPLDs and FPGAs - Ashok K. Sharma 

3. Electronică Digitală - Gheorghe Toacse; Dan Nicula, editura Teora,1996 

4. Circuite digitale – Oniga Ştefan, editura Risoprint Cluj Napoca, 2002. 
5. HDL Chip Design, Douglas J Smith, Doone Publications, . 

6. Digital System Design with VHDL, Mark Zvolinsky. 

7. Digital Fundamentals - Thomas L. Floyd, editia 7, Prentice Hall PTR, 2000 

8. Digital Design; Principles & Practices - John F. Wakerly , Prentice Hall PTR, 1998 



 

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016               

Material electronic Material disponibil la adresa: http://ece.ubm.ro/clp/index.htm. 

Alte lucrări bibliografice  
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Prezentare laborator, soft-uri de simulare avansată. 
Prezentarea placilor de test utilizate la implemntările 
hardware.Protecția muncii 

2h Expunere, 
aplicații 
 

 

Introducere in mediul XILINX ISE. Proiectarea unui sumator 

pe 1-bit 

2h  

Descrierea proiectelor în schematic. 2h  

Modalităţi de realizare testbench. Simularea funcţională. 2h  

Descrierea în VHDL a circuitelor combinaţionale. 2h  

Proiectarea ierarhică. Analizarea fişierelor raport. 2h  

Descrierea in VHDL a circuitelor secventiale. 2h  

Definirea constrângerilor de timp. 2h  

Proiectarea ierarhică. Utilizarea template-urilor de cod 

VHDL. 

2h  

Proiectarea automatelor de stări – FSM. 2h  

Creearea proiectelor mixte. 2h  

Proiectarea unui controler de trafic. 2h  

Proiectarea unui ceas digital. 2h  

Verificare finală. Recuperări. 2h  

Bibliografie 

1. Proiectare asistată cu Circuite logice programabile – Mic Daniel , Oniga Ștefan, editura 

Risoprint Cluj Napoca, 2002 

2. Tutorial programare VHDL 

3. Tutorial programare Verilog 

Material virtual 

Material disponibil la adresa: http://ece.ubm.ro/clp/index.htm. 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Expunerea unui subiect de teorie Proba 

scrisă cu bilete de 

Proba scrisă cu bilete de 

examen + examinare 

orală 

60% 

 Prezenţă curs 10% 

Seminar 
Proba practică de verificare a 
deprinderilor și abilităților 

Examinare la finalul 
semestrului 

30% 

Laborator     
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Proiect     

Standard minim de performanță 
răspuns correct la cel puțin un subiect de teorie și obținerea unei note minime de 5 la evaluarea prin probă 
practică de laborator 

* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 
Bărbăcioru Carmen  Bărbăcioru Carmen 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 

 

 

 

 

 



 

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016               

Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei INGINERIA BIOMATERIALELOR METALICE 

UCB.03.05.OS.05.062 

Titularul activităților de curs S.L.DR.ING. STANCIOIU ALIN 

Titularii activităților de aplicații S.L.DR.ING. STANCIOIU ALIN 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare C5 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
56 Curs 28 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

5 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  6 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  19 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Chimia, Stiinta materialelor, Chimie fizică, Biofizica, Biomateriale 

Competențe  Pregătirea şi caracterizarea probelor metalice, utilizarea microscopului optic, 

cântărire balanţă analitică 
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* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 
C1. Folosirea fundamentelor 

teoretice ale ştiinţelor inginereşti 
aplicate 

C3. Modelarea sistemelor 

biologice/structurilor biomecanice 

şi implementarea modelelor în 
investigarea medicală; 
C4. Conceperea, proiectarea, 

execuţia şi mentenanţa 
dispozitivelor medicale; 

C6. Proiectarea şi construcţia de 
dispozitive pentru suplinirea 

funcţiilor / asistarea persoanelor cu 
dizabilităţi. 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti aplicate. 

C1.3 Aplicarea tehnicilor de proiectare şi a principiilor de construcţie a 

componentelor diferitelor tipuri de echipamente specifice domeniului şi 
specializării. 
C1.4 Utilizarea metodelor de validare a soluţiilor constructive pentru 

componentele şi structurile proiectate. 

C1.5 Implementarea de aplicaţii în practica inginenească din domeniul 
specializării, folosind fundamente teoretice ale ştiintelor inginereşti aplicate. 
C3.1 Identificarea principiilor şi metodelor de modelare ale sistemelor 
biologice / biomecanice 

C4.5 Transpunerea soluţiilor conceptuale şi constructive alese în proiecte de 
realizare şi mentenanţă a dispozitivelor medicale 

C6.3 Utilizarea metodelor specifice de calcul şi dimensionare pentru 
construirea elementelor componente ale dispozitivelor de suplinire a 

funcţiilor / asistare 

Competențe transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a 

metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi 
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
propria dezvoltare. 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Asimilarea cunoştinţelor de bază privind producerea, 
caracterizarea şi proiectarea  biomaterialelor metalice 

Obiectivele 
specifice 

Curs Prezentarea principalelor tipuri de materiale metalice utilizate in 
medicina si a proprietatilor acestora. Definirea biocompatibilitatii 
si a modului de testare a biomaterialelor. Cunoasterea aplicatiilor 
biomaterialelor in medicina. 

Seminar  

Laborator Obţinerea de biomateriale metalice. 
Caracterizarea biomaterialelor metalice obţinute şi înţelegerea 
tehnicilor de analiză specifice. 
Realizarea ciclurilor complete de elaborare, investigare, si 
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analiza a proprietatilor, desfasurate experimental pentru grupele 

de biomateriale 

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Clase de materiale utilizate in medicina.  2h Expunere 

Explicaţie 

Conversaţie 

Problematizare 

 

2. Proprietatile biomaterialelor. Aspecte structurale.  4h  

3. Testarea biomaterialelor.  2h  

4. Degradarea biomaterialelor in mediul biologic.  2h  

5. Oteluri inoxidabile. Aliaje Co-Cr.  2h  

6. Aliaje cu memoria formei (Ni-Ti).  4h  

7. Titanul si aliajele pe baza de titan.  2h  

8. Aurul si aliajele pe baza de aur.  2h  

9. Aliaje dentare. 4h  

10. Standarde.  2h  

11. Perspective si noi posibilitati in stiinta 
biomaterialelor. 

2h  

Bibliografie minimală: 

1. D. Bunea, A. Nocivin - Materiale biocompatibile, Ed. Bren, 1998; 

2. G.H. Walenkamp - Biomaterials in Surgery, Georg Thieme V 

3. J. Helsen, H.J. Breme - Metals as Biomaterials, Wiley, 1998; 

4. B.D. Ratner, S. Hoffman, F. Schoen, J. Lemans - Bomaterials Science, Academic Press, 1996; 

 

Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Norme de protecția muncii    

1. Analiza microscopică a biomaterialelor 
metalice: constituenti metalografici 

 

2h Expunere 

Exerciţii 

Rezolvare de 

probleme 

Conversaţie 

Explicaţie 

 

2.  Prezentarea grupelor de biomateriale.  

 

2h  

3. Prelevarea eşantioanelor şi pregatirea 
probelor din biomateriale metalice  

2h  

4. Determinarea compoziţiei chimice a unor 
biomateriale metalice 

2h  

5. Prezentarea unui ciclu complet de 

elaborare, investigare, si analiza a 

proprietatilor, desfasurat experimental 

pentru una din grupele de biomateriale. 

2h  
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6. Analiza microscopică a biomaterialelor 
metalice: structuri de turnare ale 

biomateriale metalice 

 

2h  

7. Analiza microscopică a biomaterialelor 
metalice: structuri de deformare plastică 
ale biomateriale metalice 

 

2h  

8. Analiza microscopică a biomaterialelor 
metalice: structuri de tratament termic si 

termochimic ale biomateriale metalice 

 

2h  

9. Oteluri inoxidabile austenitice: corelaţii 
între metodele de obţinere şi procesare, 
diagrame de echilibru, aspecte 

microstructurale, proprietăţi, utilizare 

 

2h  

10. Aliaje de tip Co-Cr: corelaţii intre metodele 
de obţinere şi procesare, diagrame de 
echilibru, aspecte microstructurale, 

proprietăţi, utilizare 

 

2h  

11. Titanul şi aliajele de titan: corelaţii între 
metodele de obţinere şi procesare, 
diagrame de echilibru, aspecte 

microstructurale, proprietăţi, utilizare 

 

2h  

12. Aliaje speciale (Ni-Ti, Zr-Nb): corelaţii 
între metodele de obţinere şi procesare, 
diagrame de echilibru, aspecte 

microstructurale, proprietăţi, utilizare 

2h  

13. Caracterizarea diferitelor grupe de 

implante. 

2h  

14. Predarea si verificarea lucrarilor 2h  

Bibliografie: 

1. Von Recum - Handbook of Biomaterials Evaluation, Taylor & Francis, 1999.1. 

2. D. Bunea, A. Nocivin - Materiale biocompatibile, Ed. Bren, 1998; 

3. J. Helsen, H.J. Breme - Metals as Biomaterials, Wiley, 1998; 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 
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10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Asimilarea limbajului tehnic. 

Capacitatea de a înţelege noţiunile predate 

Prezentarea scrisa si sustinerea  unui 

proiect  individual.Claritate, corectitudine, 

coerenţă, respectarea cerinţelor 

Examinare finală de 
tip grilă şi discuţii 

80% 

Seminar    

Laborator  

Activitatea şi intervenţiile din timpul 
laboratorului 

Rezolvarea corectă a lucrărilor de 
laborator.  

Punctarea intervenţiilor corecte 

Examinare finală de 
tip grilă şi discuţii 

20% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Prezenţa în proporţie de 100% la orele de laborator şi  75% la orele de curs. 
Realizarea la timp a sarcinilor. 

Susţinerea lucrării/ proiectului individual. 
Obţinerea a 50 % din punctajul aferent proiectului. 

Obţinerea a 50 % din punctajul examenului final. 
Obţinerea a 50 % din punctajul aferent laboratorului 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 

S.L.Dr.Ing. Stancioiu Alin 

 

S.L.Dr.Ing. Stancioiu Alin 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei INGINERIA BIOMATERIALELOR NEMETALICE 

UCB.03.05.OS.05.062 

Titularul activităților de curs S.L.DR.ING. STANCIOIU ALIN 

Titularii activităților de aplicații S.L.DR.ING. STANCIOIU ALIN 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare C5 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
56 Curs 28 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

5 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  6 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  19 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Chimia, Stiinta materialelor, Chimie fizică, Biochimie, Biomateriale 

Competențe  Pregătirea şi caracterizarea probelor ceramice si polimerice, utilizarea 
microscopului optic, cântărire balanţă analitică 
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* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 
C1. Folosirea fundamentelor 

teoretice ale ştiinţelor inginereşti 
aplicate 

C3. Modelarea sistemelor 

biologice/structurilor biomecanice 

şi implementarea modelelor în 
investigarea medicală; 
C4. Conceperea, proiectarea, 

execuţia şi mentenanţa 
dispozitivelor medicale; 

C6. Proiectarea şi construcţia de 
dispozitive pentru suplinirea 

funcţiilor / asistarea persoanelor cu 

dizabilităţi. 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti aplicate. 

C1.3 Aplicarea tehnicilor de proiectare şi a principiilor de construcţie a 

componentelor diferitelor tipuri de echipamente specifice domeniului şi 
specializării. 
C1.4 Utilizarea metodelor de validare a soluţiilor constructive pentru 

componentele şi structurile proiectate. 

C1.5 Implementarea de aplicaţii în practica inginenească din domeniul 
specializării, folosind fundamente teoretice ale ştiintelor inginereşti aplicate. 
C3.1 Identificarea principiilor şi metodelor de modelare ale sistemelor 
biologice / biomecanice 

C4.5 Transpunerea soluţiilor conceptuale şi constructive alese în proiecte de 
realizare şi mentenanţă a dispozitivelor medicale 

C6.3 Utilizarea metodelor specifice de calcul şi dimensionare pentru 
construirea elementelor componente ale dispozitivelor de suplinire a 

funcţiilor / asistare 

Competențe transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a 

metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi 
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 

propria dezvoltare. 
* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Asimilarea cunoştinţelor de bază privind producerea, 

caracterizarea şi proiectarea  materialelor ceramice şi polimerice. 
Obiectivele 
specifice 

Curs Obţinerea de ceramice cristaline si vitroase şi polimerice. 

Caracterizarea materialelor obţinute şi înţelegerea tehnicilor de 
analiză specifice.  

Seminar  

Laborator Obţinerea de ceramice cristaline si vitroase şi polimerice. 

Caracterizarea materialelor obţinute şi înţelegerea tehnicilor de 
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analiză specifice.  
Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Introducere in stiinta si ingineria 

biomaterialelor nemetalice. Caracteristicile  

polimerilor. Tipuri de polimeri. Structuri reprezentative de polimeri. Funcţionalitatea. Tipuri de bioceramici. Aplicaţii prezente ale 
biomaterialelor polimerice si ceramice 

2h Expunere 

Explicaţie 

Conversaţie 

Problematizare 

 

2. Elemente  de structura a polimerilor. Gradul de 

polimerizare. Masa moleculară medie  şi 
distribuţia maselor moleculare. Structura 
lanţurilor polimerice. Izomerie şi  configuraţie: 
stereo-izomeria. 

2h  

3. Metode si procese la sinteza polimerilor. 

Polimerizare in lanţ (adiţie). Polimerizarea 
radicalică. Polimerizări ionice: polimerizarea 
anionică şi cationică. Polimerizare coordinativă 
(stereospecifică) 

2h  

4. Procedee de polimerizare. Polimerizare bloc (în 
masă), Polimerizarea în soluţie, Polimerizarea în 
suspensie. Polimerizarea în emulsie.  
Copolimerizarea. Ecuatia de compozitie a 

copolimerizarii. Clasificarea copolimerilor. 

Policondesarea. Procedee de policondensare. 

Polimerizarea prin deschidere de ciclu 

2h  

5. Polimeri biomedicali. Corelaţii biostructuri-
biocompatibilitate-biomateriale. Structura 

macromoleculara si exigentele biomedicale. 

Biocompatibilitate. Fizico-chimia aplicării 
polimerilor biomedicali. Compatibilitatea 

polimerilor cu ţesuturile. Compatibilitatea 
polimerilor cu sângele. Polimeri   biomedicali. 
Polimeri biocompatibili  şi  biologic activi. 
Degradarea biomaterialelor polimerice 

2h  

6. Consideraţii generale privind proprietăţile 
biomaterialelor  polimerice. Tacticitatea. 

Cristalinitatea .Proprietăţile mecanice. 
Proprietăţile termice.  Proprietăţi reologice. 
Proprietăţile mecanice ale materialelor 
termostabile. Proprietăţile mecanice ale 

elastomerilor. Rezistenţa la şoc. Compoundarea şi 
alierea polimerilor organici.Proprietăţile fizice ale 
polimerilor organici, proprietăţi electrice. 
Elastomerii. Răşini polimerice 

2h  

7. Polimeri bioresorbabili Preparate colagenice- 

structura si sinteza. Metode de modicare a 

2h  
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colagenului. Fibre de colagen reticulat.  

Membrane de colagen. Poli(aminoacizi). 

Polizaharide. Fibre de poli(vinil alcool). α- 

Poliesteri. Poli(amino-triazoli). Polimeri 

bioresorbabili -conditiile de biodegradare a 

polimerilor. Polimeri siliconici medicali. 

Poliuretanii- structura, sinteza, proprietati fizico-

mecanice si aspecte de biocompatibilitate. 

8. Hidrogelurile. Determinarea caracteristicilor 

structurale a hidrogelurilor. Hidrogelurile. 

Definitie. Clasificare.Evaluarea caracteristicilor 

structurale a hidrogelurilor- studii de caz.  

Parametri ce definesc comportamentul de saturare 

a hidrogelurilor. Determinarea caracteristicilor 

structurale a hidrogelurilor. Proprietăţile unor 
hidrogeluri importante din punct de vedere 

farmaceutic si biomedical 

2h  

9. Aplicaţii ale biomaterialelor polimerice:  Aplicaţii 
chirurgicale ale polimerilor. Adezivi pentru 

ţesuturi: cianoacrilaţi, răşini acrilice sau 
prepolimeri poliuretanici. Estimarea proprietatilor 

adezive. Chirurgia cardio-vasculară. Proteze 
vasculare. Elemente ale inimii artificiale. Polimeri 

netrombogeni. Polimeri purtatori de sarcini 

electrice. Proteze  ortopedice 

2h  

10. Aplicaţii ale biomaterialelor polimerice: 
Cranioplastii. Chirurgie estetica. Suturi 

chirurgicale. Polimeri in oftalmologie. Lentile de 

contact. Protezarea corneei. Lentile intraoculare. 

Procedee de drenaj in glaucom. Materiale de 

fixare in desprinderea de retina. Inlocuirea 

corpului vitros. Aplicaţii in stomatologie.  
Polimeri pentru baze ale protezelor. Polimeri 

pentru confecţionarea dinţilor artificiali. Polimeri 
pentru  materiale de amprentare.Polimeri pentru 

materiale de restaurare 

2h  

11. Biomateriale ceramice. Clasificarea 

bioceramicilor. Stadiul actual privind utilizarea si 

procesarea diferitelor bioceramici.  Procedee de 

obtinere a bioceramicilor pe rute conventionale 

(din pulberi ceramice) si neconventionale (sol-gel, 

camp de microunde, depunere in plasma) . 

Bioceramici cristaline inerte. Corelatii 

compozitie-structura-proprietati: Ceramica  

aluminoasa. Ceramica zirconica. Ceramica tip 

ZTA. Portelanul dentar. 

2h  

12. Materiale bioceramice resorbabile. Bioceramici  

pe bază de fosfaţi de calciu.Materiale ceramice 
bioactive. Sticle şi vitrocera-mici bioactive. 

Bioceramici poroase. Cimenturi dentare. 

2h  
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13. Biomateriale compozite cu matrice nemetalica 

Compozite aproape inerte, resorbabile şi 
bioactive. Tipuri de matrici (polimerice, 

vitroceramice, vitroase). Tipuri de ranforsanti 

(fibre, dispersoizi). Acoperiri bioceramice pe 

suport ceramic 

2h  

14. Metode de caracterizare a biomaterialelor 

polimerice si ceramice. Determinarea masei 

moleculare: GPC (gel penetration 

chromatography). Măsurătorile de presiune 
osmotica. Determinarea structurii: prin 

spectrometrie in infraroşu,  rezonanta magnetica 
nucleara , dispersia de raze x la unghiuri mari 

(waxs), dispersia de raze x la unghiuri mici (saxs).  

Investigarea  proprietăţilor  mecanice si termice : 
testarea la încovoiere si compresiune, 
determinarea răspunsului tensiune-deformaţie. 
Analiza mecanica dinamica. Calorimetria 

diferenţiala de baleiaj (DSC).Caracterizarea 
suprafeţei/ morfostructurală: microscopie 
electronică:  TEM, SEM. 

2h  

Bibliografie minimală: 

• C. Vasiliu-Oprea, V. Bulacovschi, Al. Constantinescu, Polimeri - Structură şi 
proprietăţi, vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1986.  
• Bunea D., Novicin A., Materiale biocompatibile, Ed. Bren, 1998  

• Bronzino J.D., The Biomedical Engineering Handbook, CRC Press, USA, 1995 

• M. Rusu, D. Rusu, Tehnologii de prelucrare a polimerilor, vol. I, Editura Dosoftei, 

Iaşi, 1995.  
• Volceanov E., ¬Lucrări de laborator- Ingineria biomaterialelor nemetalice, 2015, 

suport hârtie 

• E.Volceanov, S. Motoc, D. M. Constantinescu, A.M.Motoc, A.Volceanov, M.Sandu, 

     A.T.Abagiu –  „Compozite oxid-oxid cu proprietăţi mecanice performante”, Printech   
     Bucuresti, ISBN : 978-606-521-579-5, 2010. 

• M. Rusu, D. Rusu – “Tehnologii de prelucrare a polimerilor”, vol. I, Editura 
Dosoftei, Iaşi,   
     1995. 

• E. Volceanov – „Ingineria biomaterialelor polimerice”, Editura Printech Bucuresti,  
     ISBN : 978-973-718-833-5, 2008, 

• Site-uri cu reviste şi cărţi de specialitate: Science Direct, Web of Science ş.a. 
Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Norme de protecția muncii    

2. Prelucrarea statistica a datelor experimentale. 

Intepretare rezultate. 

2h Expunere 

Exerciţii 

Rezolvare de 

 

3. Determinarea structurii polimerilor prin 

spectrofotometrie IR. Intepretare rezultate. 

2h  

4. Reacţia de policondensare. Elemente de calcul la 
obţinerea polietilen tereftalatului (PET),  si a 

2h  
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nylonului 6,6.Reacţia de polimerizare (adiţie). 
Elemente de calcul pentru obţinerea polietilenei 
(PE). Elemente de cinetica a reacţiei de adiţie, 
factori de control a reactiei. Intepretare rezultate 

probleme 

Conversaţie 

Explicaţie 5. Determinarea intervalului de înmuiere a 
materialelor polimerice/ceramice (microscop de 

temperatura înalta) Interpretare rezultate 

2h  

6. Determinarea finetii de macinare si a umidităţii 
pulberilor ceramice. Intepretare rezultate 

2h  

7. Determinarea proprietatilor ceramice (densitate 

aparenta, porozitate aparenta, capacitate de 

absorbtie a apei ). Aprecierea compactitatii 

ceramicii. Interpretare rezultate 

2h  

8. Spectrometrie cu fluorescenţă de raze x . Analiza 
chimica elementara, determinare urme de impurităţi 
in materiale ceramice. Intepretare rezultate 

2h  

9. Determinarea compozitiei fazale a unor bioceramici 

inerte (ZTA,  Zirconica) prin analiza 

difractometrica cu  raze X.  Intepretare rezultate 

2h  

10. Determinarea variatiei dimensionale a maselor 

ceramice dupa sinterizare. Intepretare rezultate 

2h  

11. Caracterizarea suprafeţei/ morfostructurală a 
materialelor ceramice si polimerice: microscopie 

electronică de baleiaj:  SEM. Studiul 
microstructurii matricilor artificiale extracelulare 

(scaffoldurilor)realizate din materiale  compozite 

HA/polimerice. Intepretare rezultate 

4h  

12. Determinarea proprietatilor de intarire a 

cimenturilor dentare (timp de inceput a prizei,  timp 

de sfarsit a prizei) 

2h  

13. Predarea si verificarea lucrarilor 2h  

Bibliografie: • I. Teoreanu, N.Ciocea, A.Bărbulescu, N.Ciontea – „Tehnologia produselor ceramice şi  
    refractare”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1985. • M. Preda – „Ceramică şi refractare”, Editura Printech, Bucureşti, 2001. • P. Baltă – „Tehnologia sticlei”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985 • Volceanov E., ¬Lucrări de laborator- Ingineria biomaterialelor nemetalice, 2015, suport hârtie 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

10. Evaluare 
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Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / 

forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Asimilarea limbajului tehnic. 

Capacitatea de a înţelege noţiunile predate 

Prezentarea scrisa si sustinerea  unui proiect  

individual.Claritate, corectitudine, coerenţă, 
respectarea cerinţelor 

Examinare 

finală de tip 
grilă şi discuţii 80% 

   

Seminar    

Laborator  

Activitatea şi intervenţiile din timpul 
laboratorului 

Rezolvarea corectă a lucrărilor de laborator.  
Punctarea intervenţiilor corecte 

Examinare 

finală de tip 
grilă şi discuţii 20% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Prezenţa în proporţie de 100% la orele de laborator şi  75% la orele de curs. 
Realizarea la timp a sarcinilor. 

Susţinerea lucrării/ proiectului individual. 
Obţinerea a 50 % din punctajul aferent proiectului. 
Obţinerea a 50 % din punctajul examenului final. 

Obţinerea a 50 % din punctajul aferent laboratorului 
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 

S.L.Dr.Ing. Stancioiu Alin 

 

S.L.Dr.Ing. Stancioiu Alin 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Dinamica fluidelor  polifazice  

UCB.03.05.OS.06.063 

Titularul activităților de curs Ş.l.dr. ing. Ionici Cristina 

Titularii activităților de aplicații Ş.l.dr. ing. Ionici Cristina 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare E6 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 56 Curs 28 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

5 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  6 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  19 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Analiză matematică, algebră, mecanică şi fizică la nivel de liceu 

Competențe   

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la 

evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei. 
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5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 
Proiect  

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc. 

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 
C1  Folosirea fundamentelor 

teoretice ale ştiinţelor inginereşti 
aplicat      

C3 Modelarea sistemelor 

biologice / structurilor 

biomecanice şi implementarea 
modelelor în investigarea 

medicală 

 

 

C1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti 
aplicate  

C1.2 Explicarea structurii şi funcţionării componentelor diferitelor 
tipuri de echipamente utilizând teorii şi instrumente specifice 
(scheme, modele matematice, fizice, chimice, biologice etc.). 

C1.3  Aplicarea tehnicilor de proiectare şi a principiilor de 
construcţie a componentelor diferitelor tipuri de echipamente 
specifice domeniului şi specializării. 
C3.4 Evaluarea corectitudinii modelelor create pe baza unor 

determinări experimentale sau a comparării cu soluţii unanim 
acceptate ale domeniului. 

C3.5 Elaborarea şi utilizarea unor aplicaţii de modelare / simulare 
folosind metode consacrate în domeniu. 

Competențe transversale 

 

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 

proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a 

metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei.. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi 
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 
propria dezvoltare. 

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P) 

 

7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general al 

disciplinei 
Studierea dinamicii fluidelor polifazice şi a interacţiunilor dintre 

fluide şi corpurile solide cu care vin în contact. 
Obiectivele 

specifice 

Curs Aplicaţiile dincanicii fluidelor fiind numeroase, este necesară 
transpunerea ecuaţiilor fluidelor ideale pe fluide reale vâscoase 

polifazice.  

Seminar  

Laborator Interpretările şi experienţele se fac pe fluide reale la temperatura 
mediului ambiant. 

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1 Proprietaţile fluidelor polifazice 

 

6   
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Noţiunea generale despre medii continue. Particula 
fluida. Modele de fluid. Medii polifazice. Clasificarea 

fluidelor polifazice. Proprietaţile fluidelor  polifazice.  
Densitate. Greutate specifică. Compresibilitate. 
Dilatare termica.Vâscozitate. Conductibilitate. 
Tensiunea superficială şi capilaritatea. 
 

 

 2. Cinematica fluidelor polifazice 

       

Metode de studiu. Noţiuni de cinematica. 

Deformarea elementului de volum. Ecuaţia de 

continuitate.  

5  

3. Dinamica fluidelor polifazice 

Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor (sub forma EULER). 

Condiţiile iniţiale şi de limită ale ecuaţiei de mişcare. 

Clasificarea tipurilor de curgeri. Mişcarea laminară.  
Teoria stratului limită. Mişcarea turbulentă. 
Mişcarea particulelor izolate într-un fluid omogen. 

 

6  

4. Legile generale ale transferului şi transport de 
proprietate.     

Legile transferului de proprietate. Transport 

molecular. Transport turbulent. Criterii de 

similitudine. 

 

5  

5. Pierderi de sarcina în curgerea fluidelor 

polifazice   

  Calculul pierderilor de presiune prin conducte 

strabatute de curenti polifazici. Calculul pierderilor 

de presiune în cazul fluidului bifazic gaz-solid. 

6  

Bibliografie: 
1. JULIETA FLOREA ş.a. – Dinamica fluidelor polifazice şi aplicaţiile ei , Ed.tehnică 1987, 

Bucuresti, 

2. Elie Carafoli, Virgiliu N. -Constantinescu, Dinamica fluidelor compresibile (C), București: 
Editura Academiei RSR, 1996. 

Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

 Măsurarea densităţii fluidelor                                            4   

2. Clasificarea mişcării fluidelor reale    4  

3. Măsurarea debitului     4  

4. Curgere pulverizată în picaturi                                        4  

5. Verificarea clasei de precizie a manometrelor             4  

6. Determinarea liniei piezometrice şi energetice a 4  
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fluidelor                

7. Determinarea pierderilor de sarcină    2  
9. Predarea şi Verificarea lucrarilor 2   

Bibliografie 
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele 

proiectului.  

 

10. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității  
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile (conform COR): Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907) 

Ocupaţii noi: inginer de execuţie (tehnolog), inginer de exploatare (achiziţii, întreţinere), inginer formator 
* (pentru învăţământ preuniversitar, în condiţiile acumulării creditelor din modulele psiho-pedagogice 1 şi 
2), asistent de cercetare in domeniul bioingineriei, inginer proiectant de aparatura medicala, consultant 

tehnic in domeniul bioingineriei, reprezentant comercial în domeniul aparaturii medicale 

 

 

11. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 
Evaluare finală (sumativă) Proba scrisă 60% 

 Prezenţă curs 30% 

Seminar    

Laborator  

Evaluare formativă Lucrări de laborator 10% 

  

Proiect     

Standard minim de performanță 

 

* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se 

nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene 

parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar 

cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

17.09.2019 
S.L.dr.ing. Ionici Cristina S.L.dr.ing. Ionici Cristina  

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 

 

 

 

 

 


