
 

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 LIMBA FRANCEZĂ IV 

UCB.03.05.Fac.04.044 

Titularul activităților de curs  

Titularii activităților de aplicații Lect.univ.dr. Păstae Oana Maria 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare C4 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DC 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

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

DL 

 

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

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

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 14 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 13 

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

pe teren 

12 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  8 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  33 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite (ECTS) 2 

 

4. Precondiții 
Curriculum* - 

Competențe  Nivelul B1 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. 
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5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului  

Desfășurare 

aplicații 
Seminar Sală de curs, dotată cu calculatoare, laptop, videoproiector, cabinet 

fonic 

Laborator  

Proiect  

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

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

 

 Comunicare efectivă într-un cadru larg de contexte profesionale  

şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în 
vorbire şi scriere, Aplicarea adecvată a tehnicilor generale de 
documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei, folosirea 
programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date), 

 Relaţionarea în contexte instituţionale diverse,  
 Comunicare în situaţii profesionale de integrare, negociere şi  

mediere lingvistică şi cultural. 
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 
Exprimarea rapidă prin punerea în scenă a situaţiilor din viaţa 
cotidiană, printr-o abordare ludică a gramaticii şi un dialog 
permanent între studenţi şi profesor. 

Obiectivele 

specifice 

Curs  

Seminar Folosirea diverselor modalităţi de comunicare adecvate în diverse 
situaţii de comunicare profesională;  
Aplicarea cunoştintelor asimilate prin utilizarea lor în competenţa de 
exprimare orală; 
Aplicarea unor metode moderne care să cuprindă gramatica 
comunicativă, documente autentice, materiale sonore. 

Laborator  

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Aplicații (seminar/laborator/proiect)* 
Nr. 

ore 
Metode de predare Obs. 

A l’aéroport  
http://www.discoverfrance.com/transportat

ion_airport.html 

La politesse – des formules 

Demande polie ou directe 

2h Expunere 

Prezentarea de explicaţii alternative; 
Dezbatere, aplicaţii practice; 
Răspunsuri directe la întrebările 
studenţilor 

 

http://www.discoverfrance.com/transportation_airport.html
http://www.discoverfrance.com/transportation_airport.html
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Accepter , refuser, proposer 

Demander une explication à qqn 

Exprimer son accord son désaccord 

Le passif 

Raconter un fait dont on a été témoin 

Faire des commentaires sur des nouvelles 

Critiquer une émission  
Le discours indirect 

2h Prezentarea de explicaţii alternative 

Dezbatere, aplicaţii practice 

Răspunsuri directe la întrebările 
studenţilor 

 

Comprendre l’actualité -RFI 

Ecouter un journal 

Donner son opinion 

La concordance de temps 

2h 

Expunerea teoretică, prin mijloace 
auditive şi vizuale 

Încurajarea participării active a 
studenţilor 

 

 

Gestes français 

Le langage des gestes en France et en 

Egypte 

Les adverbes 

2h  

Fêtes et jours fériés  
La recette de la galette des rois 

Spécialités régionales françaises 

Cuisine belge/suisse/québécoise/marocaine 

Les expressions de temps 

2h  

La presse et les medias 

Infinitif présent et passé 

Evaluation 

2h  

âBibliografie minimală: 
Păstae Oana 

Maria 

Le français 
professionnel 

Editura Academica 2012 Tg-Jiu 

Brăescu, Maria 

 

Limba franceză: fără 
profesor 

Niculescu 2000 Bucureşti 

Cosăceanu, 
Anca 

Gramatica limbii 

franceze 

100+1 Gramar 1999 Bucureşti 

Gorunescu, 

elena 

Lexicul francez prin 

exerciţii 
Teora 2003 Bucureşti 

Negreanu, 

Aristiţa 

Dicţionar de expresii 
român-francez 

All Educaţional 2000 Bucureşti 
 

Alte lucrări bibliografice : 
1. Abry Dominique, Marie-Laure Chalaron, 2004, La grammaire des premiers temps, volume 1,2,  Presse 

Universitaires de Grenoble 

2. Tauzin Béatrice, Dubois Anne-Lyse, 2006, Objectif Express, Hachette, Paris 

3. Riehl Laurence, Michel Soignet, Marie –Hélène Amiot, 2006, Le français des relations européennes et 
internationales, Hachette, Paris 

1 4. Capelle G., Gidon, N., 2009, Reflets Methode Francaise, Hachette 
Sites Internet: 

www.francophonie.org 

www.tv5.org 

www.phonetique.free.fr 

www.linguistes.com 

Dictionnaires: 

1. TLF informatisé 

2. Le Nouveau Petit Robert 2008, Josette Rey-Debove, Alain Rey, Paris, 2008 

3. Le Petit Robert -version électronique du Nouveau Petit Robert, Josette Rey-Debove, 

http://www.francophonie.org/
http://www.tv5.org/
http://www.phonetique.free.fr/
http://www.linguistes.com/
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Alain Rey, Paris 
* 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    

Seminar 
Examinare orală cu bilete Evaluare sumativă 50% 

 

Participare activă pe parcursul 
semestrului  

Exprimare scrisă şi orală 

Evaluare formativă 50% 

Laborator  
   

Proiect     

Standard minim de performanță 

 Obţinerea a cel puţin 45% 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 

 Lect.univ.dr. Păstae Oana Maria     

 

           

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 ELECTROTEHNICĂ 

UCB.03.05.ID.03.022 

Titularul activităților de curs Tătar Adina 

Titularii activităților de aplicații  Tătar Adina 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E3 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

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

OD 

 

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 8 

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

pe teren 

6 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  16 

II d)Tutoriat 0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 1 

 

Total ore studiu individual  33 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Analiză matematică, fizică, electronică 

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 aplicate 

C4 Conceperea, 

proiectarea, execuţia 
si mentenanţa 
dispozitivelor 

medicale 

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. 
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. 

C4.4 Evaluarea caracteristicilor dispozitivelor medicale, pe baza unor 

criterii standard 

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 

Cunoaşterea şi aprofundarea unor noţiuni fundamentale de 
electrotehnică. Folosirea unui limbaj ştiinţific şi a unei terminologii 
adecvate referitoare la câmpul electric şi magnetic, la modul de 
rezolvare a circuitelor electrice şi magnetice. Interpretarea 

fenomenelor studiate şi verificarea experimentală a acestora. 
Obiectivele 

specifice 

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

lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente 

Seminar  

Laborator Înţelegerea metodelor de cercetare a fenomenelor electrice. 

Proiect  
 



 

 

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1.Electrostatica 

Sarcina electrică; Legea lui Coulomb;  
Câmpul electrostatic; Inducţie şi flux electric; 
Potenţialul electric; Capacitatea electrică;  
Legarea(conectarea) condensatoarelor;  

Polarizarea dielectricilor; Energia câmpului 
electric dintre armăturile unui condensator. 

4 h 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. Electrocinetica 

Curentul continuu; Efectele curentului electric.; 

Legea lui Ohm. Rezistenţa electrică; Energia şi 
puterea electrică. Legea lui Joule-Lenz; Teorema 

transferului maxim de energie; 

4 h  

3. Circuite electrice de curent continuu 

Circuitele electrice. Teoremele lui Kirchhoff. 

Teorema superpoziţiei în circuitele liniare de 
curent continuu. Circuite multipolare şi 
echivalenţa lor. Conexiunea serie şi derivaţie, 
echivalenţa stea – triunghi. 

Teoremele generatoarelor echivalente. 

Metoda curenţilor de contur. Metoda potenţialelor 
nodurilor. Teorema generatorului echivalent de 

tensiune (Thévenin); Teorema generatorului 
echivalent de curent (Norton). Circuite neliniare 

de curent continuu. 

4 h  

4.Câmpul magnetic 

Fenomene magnetice ; Câmpul magnetic. Forţe în 
câmpul magnetic; Forţa Lorenz; Forţa Laplace; 
Teorema lui Ampère; Inducţia magnetică, 
intensitatea câmpului magnetic, flux magnetic. 

4 h  

5. Circuite magnetice 

Circuite magnetice; Materiale magnetice; 

Magnetizarea materialelor feromagnetice.; Legea 

circuitului magnetic; Inducţia electromagnetică; 
Fenomene de inducţie electromagnetică; Legea 
inducţiei electromagnetice; Inductanţa proprie şi 
inductanţa mutuală; Tensiune electromotoare de 

autoinducţie; Energia câmpului magnetic. 

4 h  

6. Curentul alternativ 

Curentul alternativ monofazat. Producerea 

curentului (tensiunii) alternativ;  

Mărimi caracteristice ale curentului (tensiune) 

alternativ. 

2 h  

7. Regimul permanent sinusoidal 

Operaţii cu mărimi sinusoidale; Reprezentarea 

simbolică a mărimilor sinusoidale; Reprezentarea 
geometrică (prin fazori); Reprezentarea analitică 
(în complex) . 

2 h  

8. Circuite de curent alternativ 4 h  



 

 

 

Circuite de curent alternativ în regim permanent; 
Circuitul serie R, L; Circuitul serie R, C; Circuitul 

serie R, L, C; Puteri în regim sinusoidal; Puterea 
instantanee; Puterea activă; Puterea reactivă; 
Puterea aparentă; Puterea complexă; Rezonanţa în 
circuite de curent alternativ; Rezonanţa serie 
(rezonanţa de tensiune); Rezonanţa paralel 
(rezonanţa de curent). 
Bibliografie minimală: 

1. Tătar A., Bazele electrotehnicii, Editura Sitech, Craiova, 2018 

2. Adăscăliţei, A. A.: Electrotehnică,  Editura “Gh. Asachi” Iaşi, 2003, 
3. Antoniu M., Măsurări electronice, Editura Satya Iaşi, 2000 

4. Leuca  T.,  Carmen  Otilia  Molnar,  Arion  M.  N. Elemente de bazele electrotehnicii. Aplicaţii  
utilizând tehnici informatice. Editura Universităţii din Oradea, 2014 

5. Mocanu C. I. –Teoria câmpului electromagnetic, Editura  Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1981; 
6. Moraru A. Bazele electrotehnicii, Teoria circuitelor electrice, Ed. Matrix Rom, București, 2002 

7. Puiu-Berizintu  Mihai-Bazele electrotehnicii : circuite electrice liniare, Editura Alma Mater Bacau, 

2010 

8. Saimac A. - Electrotehnica, Editura didactică şi pedagogică, 1981 

9. Simion, E., Maghiar, T. Electrotehnică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 

10. Şora, C. Bazele electrotehnicii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Alte lucrări bibliografice  
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. ore Metode de predare Observații 
1. Instructaj de Securitatea Muncii 2 h -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. Studiul circuitelor cu elemente neliniare 2 h 

3. Studiul regimului tranzitoriu în circuitele 

liniare 

2 h 

4. Studiul  unei reţele de curent continuu 2 h 

5.Studiul legii lui Ohm 2 h 

6. Studiul circuitului serie R, L, C în regim 
permanent sinusoidal 

2 h 

7. Determinarea impedanței echivalente pentru 
,,n,, impedanțe conectate în serie 

2 h 

Alte lucrări bibliografice 

1. Tătar A., Cozma V., Electrotehnică şi maşini electrice – îndrumar de laborator – 

Reprografia Univ. "C. Brâncuşi", Tg-Jiu, 2016 .  

2. Tătar A., Bazele electrotehnicii I- Notiţe de seminar- Editura „Academica Brȃncuşi”, Tg 
Jiu, 2014 



 

 

 

* 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 

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

 Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: 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 

Participare la prezentarea 

noţiunilor teoretice 

Evaluare orala (finală în sesiunea de 

examene):  

- Expunerea liberă a studentului;  
- Conversaţia de evaluare;  

- Chestionare orală. 

70 % 

Seminar    

Laborator  
Realizarea aplicaţiilor la fiecare 
laborator 

Verificare realizare temă curentă la 
laborator 

30% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

 Identificarea principalelor procedee electrice folosite în ingineria medicală. 
* 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 

Tătar Adina Milena 

Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

Tătar Adina Milena 

17.09.2019 
 

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

Mihuț Nicoleta 
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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 Biochimie 

UCB.03.05.ID.03.023 

Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. Cîrțînă Daniela 

Titularii activităților de aplicații Asist. dr. Cazalbașu Ramona 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E3 

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 20 

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

pe teren 

20 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  18 

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*  
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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 Laborator dotat cu instalațiile și aparatura necesară lucrărilor practice   
Proiect  

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

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe 

profesionale 

 

  Cunoaşterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice 
disciplinei Biochimie 

  Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi 
interpretarea unor concepte și procese din domeniul biochimiei 

  Înțelegerea raționamentelor și a modului de investigare a 
acestora 

  Cunoașterea, explicarea și interpretarea caracteristicilor și 
transformărilor biochimice ale constituenților materiei vii 

Competențe 

transversale 

 

 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de 
proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a normelor 

şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

 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 

Obiectivul general al disciplinei îl reprezintă studierea 
principalelor clase de bioconstituenţi structurali ai lumii vii: 
glucide, lipide, protide, acizi nucleici, vitamine, enzime, 

hormoni, a mecanismelor metabolice la nivel celular şi 
subcelular şi a multiplelor posibilităţi de reglare şi adaptare a 
organismelor vii la condiţiile de mediu. 

Obiectivele 

specifice 

Curs - înţelegerea şi explicarea caracteristicilor biochimice ale 
constituenţilor organismelor vii;  
- cunoașterea transformărilor biochimice ale constituenţilor 
organismelor vii; 

- cunoaşterea rolului biochimic pe care îl au compuşii structurali 
ai organsimelor vii; 

- cunoaşterea principalelor transformări pe care le suferă 
compuşii biochimici, a corelaţiilor şi interdependenţelor 
metabolice care asigură un caracter unitar transformărilor din 
organisme 

Seminar  

Laborator - analiza calitativă și cantitaivă a unor constituenți ai materiei vii 
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Proiect  
 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Introducere. Compoziția chimică a materiei vii. 
Apa în procesele biochimice    

2 ore Prelegerea 

participativa, 

Explicatia,  

Conversatia  

euristică, 
Dezbaterea, 

Problematizarea   

 

 

Proteine. Caracteristici generale și clasificare.  
Aminoacizi. Proprietăţile fizico-chimice şi 
funcţionale ale proteinelor. Acizi nucleici si 
nucleotide 

4 ore  

Glucide. Caracteristici generale și clasificare.  
Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale 
glucidelor 

4 ore  

Lipide. Clasificarea lipidelor: Proprietăţile 
fizico-chimice şi funcţionale ale lipidelor 

2 ore  

Vitamine. Clasificare. Rolul biochimic și 
fiziologic al vitaminelor 

2 ore  

Enzime. Structura enzimelor. Mecanismul de 

acțiune al enzimatelor. Caracterizarea 
principalelor clase de enzime 

4 ore  

Hormoni. Mecanismul de acţiune al hormonilor 
Clasificarea şi caracteristicile principalelor tipuri 
de hormoni 

2 ore   

Procese biochimice de transformare a 

poliglucidelor 

4 ore  

Procese biochimice de transformare a lipidelor 2 ore  

Procese biochimice de transformare a 

proteinelor 

2 ore   

Bibliografie minimală: 

1. Darie, V. – Biochimie Medicală II, Editura "Universitaria" Craiova, 1997. 

2. Neamţu. G., Cîmpeanu Gh., Socaciu C. - Biochimie Vegetală, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1993. 
3. Marinescu G., Glodeanu E. -  Biochimie generală, Editura "Universitaria" Craiova, 1995. 
4. Glodeanu E., Marinescu G. -Biochimie metabolică, Editura "Universitaria" Craiova, 1995. 
5. Dumitru, I.F. – Biochimie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 
6. Neamţu. G.,ş.a. – Chimie şi biochimie vegetală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1983. 

7. Cîrțînă D. – Biochimie, Ed. Academica Brâncuși, Tg. Jiu, 2010. 
Alte lucrări bibliografice  

1. Dumitru, I.F., Iordăchescu, D. – Introducere în enzimologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 1981. 
2. Tămaş, V., Şerban, M., Codruţ, M. –Biochimie medicală veterinară, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1981. 
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

Efectuarea instructajului de protecţie a muncii 
şi prezentarea laboratorului de biochimie   

2 ore Explicatia, Conversatia  

euristică, 
Problematizarea,  

Experimentul de 

 

Analiza calitativă a proteinelor. Reacții de 
culoare  

2 ore  
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Analiza calitativă a glucidelor. Reacții de 
culoare  

2 ore laborator  

Analiza cantitativă a glucidelor. Metode 

spectrometrice  

2 ore  

Determinarea indicilor de caracterizare analitică 
a lipidelor  

2 ore  

Reacții catalizate de enzime  2 ore  

Verificarea cunoștințelor și încheierea situatiei 
la laborator 

2 ore  

Alte lucrări bibliografice    

1. Cîrțînă D., Mitran, R. – Biochimie – 

Îndrumar de laborator, Ed. Academica 
Brâncuși, Tg. Jiu, 2010. 
2. Șerban. M., Câmpeanu, G., Ionescu, E. – 

Metode de laborator în biochimia animală, 
EDP București, 1993 

3. Neamţu. G.,ş.a. – Chimie şi biochimie 

vegetală, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1983. 

   

* 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 

I. Cunoaştere şi înţelegere 

Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 
- rolul pe care îl au compuşii studiaţi în desfăşurarea proceselor metabolice; 

- transformările  suferite de constituenții materiei vii în procesele metabolice 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 

Capacitatea de analiză şi sinteză utilizând termeni specifici problematicii dezbătute. 
III. Deprinderi profesionale/practice 

Capacitatea de a realiza practic analize de identificare și dozare a unor compuși cu importanță biochimică 

IV. Deprinderi transferabile 

Capacitatea de a lucra in echipă; de a analiza și evalua informații, respecta instrucțiuni verbale/scrise de a 

utiliza eficient surse informationale si resurse de comunicare si formare profesionala asistata 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

- corectitudinea si completitudinea 

cunoștințelor 
- coerenţa logică 

- gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate 

Evaluare orală (finală în 
sesiunea de examene):  

- Expunerea liberă a 
studentului;  

- Conversaţia de 
evaluare;  

- Chestionare orală. 

60% 

Seminar    
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Laborator  

- capacitatea de a opera cu cunoștințele 

asimilate 

- capacitatea de aplicare în practică 

- Prezenţa şi efectuarea 
tuturor lucrărilor 
practice  

- Evaluarea activitatii 

pe parcurs, prin note, a 

însusirii cunoștintelor 
- Verificarea finală prin 
colocviu 

40% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

- cunoașterea conceptelor de bază privind structura, rolul constituenţilor fundamentali ai materiei 
vii şi etapele metabolismului acestora. 
* 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. Cîrțînă Daniela 

 

Asist. dr. Cazalbașu Ramona 

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

Mihuț Nicoleta 
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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 BIOMATERIALE 

UCB.03.05.ID.03.024 

Titularul activităților de curs Ș.l. dr.ing. Stăncioiu Alin 

Titularii activităților de aplicații Ș.l. dr.ing. Stăncioiu Alin 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare C3 

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 12 

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

pe teren 

10 

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*  

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, tablă, videoproiector, laptop 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală de laborator dotată cu echipamentele necesare  

Proiect  

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

6. Competențe specifice acumulate* 

Competenţe 
profesionale 

 

C1. Folosirea 

fundamentelor 

teoretice ale 

ştiinţelor inginereşti 
applicate 

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. 
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. 
C3.3 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. 

Competenţe 
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. 

* 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 

Cursul urmăreşte recunoaşterea şi descrierea conceptelor, abordărilor, teoriilor, 
metodelor şi modelelor elementare privitoare la structura şi reactivitatea 
biomaterialelor, identificarea conceptelor şi a metodelor utilizate pentru 
determinarea compoziţiei, structurii şi a proprietăţilor   fizico-chimice ale acestor 

materiale. De asemeni îşi propune să identifice care sunt aspectele 
interdisciplinare ale acestei discipline cu domenii conexe cum sunti informatica, 

fizica sau biologia şi să descrie conceptele, teoriile şi modele care stau la baza  
tehnologiilor de fabricaţie a biomaterialelor. 

Obiectivele 

specifice 

Curs La finalizarea acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: aplice principii şi 
metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice 
biomaterialelor în condiţii de asistenţă calificată la realizarea de implanturi din 

diverse biomateriale; 

Seminar  

Laborator -utilizarea criteriilor şi metodelor standard de evaluare a biomaterialelor, pentru a 

aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte şi metode; 
-elaborarea unor  proiecte profesionale prin utilizarea unor principii şi metode 
consacrate în domeniul biomaterialelor. 

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Biomateriale – definiţie, caracterizare, scurt istoric 2 ore Prelegerea  
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Clasificarea biomaterialelor 2 ore Explicaţia 

Descrierea 

Problematizarea 

 

Structura solidelor 2 ore  

Rezistența la presiune și deformare 2 ore  

Vâscoelasticitatea 2 ore  

Proprietăți termice 2 ore  

Proprități electrice 2 ore  

Proprietăți optice 2 ore  

Aborbția razelor X 2 ore  

Densitatea și porozitatea 2 ore  

Proprietăți acustice și ultrasonice 2 ore  

Proprietăți de difuziune 2 ore  

Biomateriale folosite la implanturi  2 ore  

Coroziunea implanturilor metalice 2 ore  
Bibliografie minimală: 
1. Bulancea-Biomateriale, http://www12.tuiasi.ro/users/112/V.%20Bulancea-Biomateriale.pdf 

2. Gorduza L., Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Ed. CERMI, Iaşi, 2002. 
3. Bunea D., Materiale biocompatibile, Ed. BREN Bucureşti, 1998. 
4. Pop Gh., Biomateriale şi componente protetice metalice, Ed.TEHNOPRESS, Iaşi, 2004. 
5. Rândaşu I., Biomateriale stomatologice, Ed Medicală, Bucureşti, 1996. 
6. Pincovschi E.,Compuşi anorg.biocompatibil cu aplicaţii în implantologie, Ed. PRINTECH, 

Bucureşti, 1997. 
7. Simon V., Fizica biomaterialelor, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002 

8. http://ro.wikipedia.org/wiki/Control_nedistructiv 

9. Cercetări asupra caracteristicilor mecanice și fizico-chimice a unor biomateriale 

multicomponente utilizate în stomatology - Teză de doctorat - - Rezumat - Ing. Iacoban 

Sorin Avram 

10. Conf.univ.dr.fiz. Laura Floroian1, conf.univ.dr. Mihaela Badea2,prof. univ. dr. Iosif 

Șamotă2 1Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea 

„Transilvania” din Brașov 2Facultatea de Medicină, Universitatea „Transilvania” din 

Brașov Autor corespondent: Laura Floroian, BIOMATERIALECU APLICATII ÎN MEDICINA 

13. Indrumar de laborator - UTCB Facultatea de Utilaj Tehnologic, Disciplina- Știința 

materialelor 

14. Nioață A., Stăncioiu Alin, Girniceanu Gh., Dobrotă D., Materiale speciale -Îndrumar de laborator, Reprografia 

Universităţii Constantin Brâncuşi Târgu Jiu, 2003 

15.J.S. Temenoff, A.G. Mikos, Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science (International 

Edition), 2008 

Alte lucrări bibliografice: 
1. Pincovschi E.,Compuşi anorg.biocompatibil cu aplicaţii în implantologie, Ed. PRINTECH, Bucureşti, 1997. 

2. Simon V., Fizica biomaterialelor, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002. 
3.  Garniceanu Gh. Stancioiu A., ș.a., Materiale metalice. Simbolizare. Marci. Structuri. Editura Academica, Târg 

Jiu, 2003 

4. Stancioiu A Tratamente termice și materiale speciale - note de curs, Editura Academica Brâncuși, Tg-Jiu, 2009 

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Norme de protecţie a muncii în laboratorul de biomateriale 
2 ore 

 

Explicaţia;  
Exercițiu,  
Problematizare 

 

 
Criterii de selecție a biomaterialelor; 2 ore  
Analiza macroscopică a biomaterialelor 2 ore  
Analiza microstructurală a biomaterialelor 2 ore  
Tehnica evidențierii microstructurii biomaterialelor 
metalice prin atac metalografic selectiv. 

2 ore  

Examinarea nedistructivă a diferitelor tipuri de implanturi 2 ore  
Incheierea și predarea lucrarilor de laborator 2 ore  
Bibliografie: 
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Set de referate cu parte teoretică, protocol de lucru şi mod de interpretare a rezultatelor. 
* 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 activitatea didactică din alte centre universitare din ţară. Pentru o 
mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii, conţinutului disciplinei a fost continuu reînnoit în urma 
discuţiilor purtate cu reprezentanţi ai organizaţiilor industriale cu activităţi în domeniul domeniului 
inginerie industrială. 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 
Corectitudinea răspunsurilor în  discutarea 
problematicii tratate la curs. 

Verificare periodică + 
Colocviu 

50% 

Seminar    

Laborator  

Receptarea informaţiei ştiinţifice prin îmbinarea 
metodelor de comunicare orală  cu metodele de  
învăţare prin descoperire, precum şi a celor de 
problematizare sau   de tip algoritmic. 

Îndeplinirea obiectivelor practice.  

Efectuarea lucrărilor de 
laborator este obligatorie. 

Verificare periodică + 
colocviu final 

50% 

Proiect     

Standard minim de performanță 
Detalierea claselor şi  caracteristicilor biomaterialelor studiate, a  materiilor prime utilizate în fabricarea lor, precum şi a 
metodelor de investigare a caracteristicilor de bază ale acestora; descrierea etapelor de fabricare. 

* 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 

Stăncioiu Alin 

Semnăturile titularilor de aplicații 
(laborator) Stăncioiu Alin 

17.09.2019 

 
 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ 
superior 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de Inginerie 

Departamentul InginerieI ndustrială şi Automatică 

Domeniul de studii Științe Inginerești Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de 

studii/specializarea 

Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei OPTICĂ MEDICALĂ ŞI ECHIPAMENTE OPTICE 

UCB.03.05.ID.03.025 

Titularul activităților de curs Tătar Adina 

Titularii activităților de aplicații  Tătar Adina 

Anul de 

studiu 

2 Semestrul 3 Tipul de evaluare E3 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

complementară 

 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

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

aleasă) 

OD 

 

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

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

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 42 Curs 28 Seminar 14 Laborator - 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 

6 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  16 

II d)Tutoriat 0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 1 

 

 

Total ore studiu individual  33 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 



 

 

 

 

 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Cunoştinţe de geometrie, algebră şi analiză matematică 

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 Sală de curs, 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 

 

1. Identificarea  şi utilizarea  adecvată   a principalelor  legi şi 
principii ale opticii într-un context interdisciplinar, tehnic; Utilizarea 

adecvată a fundamentelor teoretice ale ştiinţelor inginereşti aplicate.  
2. Rezolvarea  problemelor  de optica tehnica   în condiţii impuse,  
Asigurarea  de activităţi suport pentru cercetare. 
3. Aplicarea   cunoştintelor   din   domeniul   opticii   in   dispozitive   
tehnice  pentru aplicatii specifice 

4. Utilizarea   aparaturii   standard  de  laborator  de  cercetare  

pentru  proiectarea   si  costructia  unor dispozitive aplicabile in 

domeniu. 

5.  Comunicarea  şi  analiza  informatiilor  cu  caracter  didactic,  
ştiintific  şi  de  popularizare  din domeniul opticii medicale 

6. Abordarea interdisciplinară a unor teme specifice opticii medicale 

7. Coordonarea de structuri organizaţionale având ca obiect de 
activitate proiectarea, fabricarea sau întreţinerea de echipamente 
optice 

Competențe 

transversale 

 

1. Realizarea sarcinilor profesionale în  mod  efficient şi responsabil  

cu  respectarea legislaţiei deontologiei specific domeniului sub 

asistenţă calificată. 
Aplicarea, în contextual respectării legislaţiei, a drepturilor de 
proprietate intelectuală (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.  
2.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. Identificarea rolurilor 



 

 

 

şi responsabilităţilor într-o echipă şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

.3. Utilizarea eficientă  a  surselor informaţionale şi  a  resurselor  de  
comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât 
şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 
4. Identificarea oportunităţilor de formare continua 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 

Dobândirea de cunoştinţeteoreticesi practice 
pentruintelegereacorecta a acelornotiuni, conceptesilegi ale 

opticii care se utilizeaza in 

domeniulopticiimedicalesimicroscopieioptice. 

Obiectivele 

specifice 

Curs Identificarea obiectivelor de realizat a etapelor de lucru, timpilor 

de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente 

Seminar Cunoasterea, operarea şi familiarizarea cu noţiunile de la curs 

Laborator  

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1.Noţiuni generale de optică. Introducere în 

optica medicală. Noţiuni de fotometrie 

energetică şi vizuală. 

2 h 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. Legile de bază ale opticii geometrice. 

Propagarea luminii. Raza de lumină. Legile 

reflexiei şi refracţiei luminii. Principiul lui 

Fermat. Reflexia totală.  

2 h 

3. Instrumente optice. Clasificare. Mărimi 
caracteristice. 

2 h 

4.Lentile. Elementele unei lentine. 

Clasificarea lentilelor Lentilele sferice 

convergente.  Lentilele sferice divergente. 

Lentile cilindrice în cruce, lentil bifocale 

(Tangal, Kriptal); 

2 h 

5.   Instrumente optice pentru observaţii 
medicale:   Lupa şi microscopul. 

2 h 

6.Instrumente optice pentru observaţii 
astronomice:  Luneta si telescopul 

2 h 

7.Instrumente optice pentru înregistrarea si 

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

2 h 

8. Ochiul şi vederea (I). Mecanismul biofizic 

al vederii. Anatomia ochiului. Structura 

retinei. 

2 h 



 

 

 

9. Ochiul şi vederea (II). Modelul 

“geometric” al ochiului uman. Defecte de 

vedere. 

2 h 

10.  Ochiul şi vederea (III).  Corectarea 

vederii.  Tipuri  de ochelari. Lentile de 

contact şi implanturi. 

2 h 

11. Ochiul si vederea (IV). Sensibilitatea 

vizuală. Perceptia si analiza culorilor. 

2 h 

12Microscopia optică în analize medicale. 

Avantaje şi limite. Definiţia rezoluţiei 
microscopice. 

2 h 

13.Componentele  debaza  ale  unui 

microscop  optic.  Tipuri  de microscoape. 

Moduri de lucru. 

2 h 

14. Microscopia optică în transmisie,  

reflexie,  camp întunecat, contrast 
interferenţial, etc. 

2 h 

Bibliografie minimală: 
1. Stetiu Petru, Optica, Vol. I şi II, Litografia Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1987. 

2. Iancu Iova, Elemente de optica aplicata, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1977. 

3. W.T. Welford, Optics, Oxford University Press, 1998. 

4. E. Hecht, A. Zajac, Optics, Editura Addison-Wesley, 1984. 

5. Jose-Philippe Perez, Optique géométrique et ondulatoire, Editura Masson, Paris, 1994. 
6. Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle: Image processing, analysis, and Vision, 

Brooks/Cole Publish. Comp. (1999) 

7.V. Pop, Bazele opticii, Intreprinderea Poligrafica Iasi (1988)  

8. M. Delibaş, Curs de optică, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi (1998) 
9. M. Klein, Optics, John Wiley & Sons Inc., New York (1970) 

10. G. Moisil, E. Curatu, Optică teorie şi aplicaţii, Ed. Tehnică, Bucureşti (1986)  
11. Popescu George, Tătar Adina – Fizică- Notiţe de curs, Editura „AcademicaBrȃncuşi”, Tg 

Jiu, 2015, ISBN 978-973-144-702-5Alte lucrări bibliografice  
 

Alte lucrări bibliografice 

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1.  Reflexia şi refracţia radiaţiei optice;  2 h -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 

 

2. Absorbţia şi dispersia radiaţiei optice 2 h 

3.Dioptrul; Oglinzi; Sisteme optice centrate; 2 h 

4. Lentile si al asociatii de lentile  2 h 

5. Radiaţii optice generate de o sursă 
punctiformă 

2 h 

6. Interferenţa radiaţiilor optice; Difracţia 
radiaţiilor optice; Aparate optice. 

4 h 



 

 

 

- explicaţia didactică 

- evaluare formativă 

 

Bibliografie 

1. C. Corega, M. Todica, V. Sandulache, S. Astilean, Probleme de Fizica, Ed. Facla. 1990. 

2. Iliescu T., Kovacs C., Probleme rezolvate de optica si spectroscopie, Litorgrafia UBB Cluj-

Napoca, 1987. 

3. S. Gurlui, M. Delibas, Optica,  Exerciţii şi probleme, Ed. Tehnopress, Iaşi (2005)   
4. G. Singurel, M. Strat, D. Dorohoi, A. Bradu, Probleme de optica, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, 
Iaşi (2001) 
5. M. Neagu, Elipsometrie. Magneto-optică, Ed. Stef, Iaşi (2007) 

 

* 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 

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

 Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: Inginer de execuţie (tehnolog), Inginer de 
exploatare (achiziţii, întreţinere), Inginerformator * (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 commercial în domeniul aparaturii medicale 

 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Participare la prezentarea noţiunilort 
eoretice 

Examinare 70 % 

Seminar 

Realizarea aplicaţiilor la fiecare 

seminar 

Verificare realizare 

temă curentă la 
seminar 

30% 

Laborator  
   

Proiect     

Standard minim de performanță 

o Identificarea principalelor procedee electrice folosite în ingineria medicală. 

* 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 

Tătar Adina Milena 

Semnăturile titularilor de 

aplicații (seminar) 

Tătar Adina Milena 

17.09.2019 
  

 

Semnătura Directorului de 

departament 

Mihuț Nicoleta 

 

 

 



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 și Automatică  
Domeniul de studii Stiinte ingineresti aplicate 

Ciclul de studii Licenta 

Programul de 

studii/specializarea 

Inginerie medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Ecuatiile fizicii matematice 

UCB.03.05.IF.03.026 

Titularul activităților de curs Mihut Nicoleta-Maria 

Titularii activităților de aplicații Mihut Nicoleta-Maria 

Anul de 

studiu 

II Semestrul 3 Tipul de 

evaluare 

V3 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

ID 

 

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

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

I b) Totalul de ore pe semestru 

din planul de învățământ 42 Curs 28 Seminar 14 Laborator - 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 

10 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  12 

II d)Tutoriat  - 

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*  

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 Cursul se desfasoara cu ajutorul calculatorului si al proiectorului 

fiind necesar panou de proiectare. 

Desfășurare 

aplicații 
Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator 

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

 

6. Competențe specifice acumulate* 
Competenţe profesionale 

C1. Folosirea 

fundamentelor 

teoretice ale 

ştiinţelor inginereşti 
aplicate 

C2 Utilizarea sistemelor 

informatice de prelucrare şi 
gestiune a datelor 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.). 

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 

Competenţe 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. 

* 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 competente in domeniul modelarii si rezolvarii de modele 

din fizica in sprijinul formarii profesionale 
Obiectivele 

specifice 

Curs Asimilarea cunostintelor teoretice privind tipurile de ecuatii diferentiale si 

cu derivate partiale. 
Seminar Obtinerea deprinderilor pentru reolvarea si aplicarea ecuatiilor 

diferentiale si cu derivate partiale inclusiv folosind sofware specializat de 

calcul matematic numeric si abstract 
Laborator  
Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Teoria functiilor de variabila complexa.(Relatia Euler, 

Teorema De Moivre. Functii de variabila complexa. 

Continuitatea de derivabilitatea. Conditiile Cauchy-Riemann. 

Integrale in planul complex. Teorema Cauchy. Integrala 

Cauchy). 

 

2 

Prelegerea 

participativa, 

Explicatia,  

Conversatia  

euristică, 
Dezbaterea, 

Problematizarea,   

Modelarea, 

Instruirea 

programată 

 

2. Derivarea complexa, Dezvoltari in serie, Teorema 

Taylor. Teorema Laurent, Zerouri si singularitati, Puncte de 

ramificatie. Reziduuri. Teorema Reziduurilor. 

2  

3. Aplicatii la teorema reziduurilor. Lema lui Jordan. 2  

4. Teoria transformatelor. Teorma Fourier. Formule de 

inversiune. 
2  



5. Transformata Laplace. (Proprietati, Transformata Laplace 

pentru derivate si integrale). 
2  

6. Solutii de tip serie pentru ecuatiile diferentiale. 2  
7. Ecuatia Legendre. Polinoamele Legendre. Ecuatia 

hipergeometrica. 
2  

9. Ecuatia hipergeometrica confluenta. Polinoamele 

Laguerre. Polinoamele Hermite. 
2  

10. Ecuatii diferentiale liniare cu coeficienti variabili. (Ec. 

de tip Legendre si Euler). Ecuatii diferentiale exacte. 

(factorul de integrare). 

2  

11. Functii Green. 2  

12. Coordonate curbilinii ortogonale. 2  
13. Ecuatia Laplace in coordonate sferice si cilindrice. 2  

14. Functii armonice sferice. Ecuatia difuziei. 2  

Bibliografie minimală 
1. Ecuaţii Diferenţiale Elemente teoretice şi aplicaţii, Dana Constantinescu, Editura Universitaria, 2010 

2. Turcitu G., Şterbeţi C., Matematici Speciale – Analiză complexă şi ecuaţii diferenţiale, Ed. Radical, 
Craiova, 2001 

3. Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale,  N. Teodorescu, V. Olariu, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1975 

4. Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale,  V. Olariu, T. Stănăşilă, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1982 

5. Ecuaţii diferenţiale, G. Moroşanu, Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1989 

6. Ecuaţii liniare cu derivate parţiale, S.G. Mihlin, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1989 

7. Equations of Mathematical Physics, A.V. Bitsadze, Moscova, Mir publishers 1980 

8. Introduction to Partial Differential Equations: A computational Approach, A. Tveito, R. Winhter, Springer, 

1961 
Alte lucrări bibliografice  
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Numere complexe. Aplicatii la serii Laurent, Integrale pe 

contur, reziduuri.  
2 - Experimentul de 

laborator  

- Studiul de caz 

- Lucrul individual 

şi în echipă. 

 

2  

2. Integrale in planul complex (reziduuri si puncte de 

ramificatie). Rezolvarea ecuatiilor diferentiale cu ajutorul 

transformatei  Fourier.  

2  

2  

3. Ecuatii diferentiale rezolvate prin metoda transformatei 

Laplace. 
2  

4. Ec.dif. de ordinul 1 cu variabile separabile. 

Ec.dif.omogene de ordinul 1. Ec.dif. liniare de ordinul 1. 

Ec.dif. de ordinul 2, integrabile. Ec.dif. de ordinul 2, 

transformabile in ec.dif. de ordinul 1. 

2  

5. Polinoamele Legendre. (functia generatoare, formula 

Rodrigues, relatii de recurenta, relatii de ortogonalitate). 

Aplicatii la polinoamele Laguerre si Hermite.  

2  

  

6. Ec. diferentiale liniare neomogene. Metoda variatiei 

parametrilor. Rezolvarea ec.diferentiale prin metoda 

functiei Green. 

  

  

7. Ecuatii diferentiale cu derivate partiale. Superpozitia 

solutiilor separate. Ec. Laplace in coordonate sferice, 

aplicatii. Ec.diferentiale cu derivate partiale, de ordinul 2. 

  

  

1. Predoi M., Constantinescu D., Racilă M., Teme de calcul diferenţial / Teme de calcul integral, Ed. Sitech, 
Craiova, 2000  

2. Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale,  N. Teodorescu, V. Olariu, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1975 

3. Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale,  V. Olariu, T. Stănăşilă, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1982 



4. Ecuaţii diferenţiale, G. Moroşanu, Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1989 

5. Ecuaţii liniare cu derivate parţiale, S.G. Mihlin, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 198 

6. Micula Gh., Paraschiva P., Ecuaţii diferenţiale şi integrale prin probleme şi exerciţii, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1989 

7. C. Iancu, Modelare matematică. Teme speciale, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002. 

Alte lucrări bibliografice 
* 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 

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

Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: 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 

Participare la prezentarea noţiunilor 
teoretice 

Verificare - Evaluare 

practica cu ajutorul 

calculatorului (finală în 
sesiunea de examene):  

- Expunerea liberă a 
studentului;  

- Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală. 

70 % 

Seminar    

Laborator  
Realizarea aplicaţiilor la fiecare 
laborator 

Verificare realizare temă 
curentă la laborator 

30% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Identificarea principalelor procedee electrofizice folosite în construcția de mașini. 
* 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 

Mihut Nicoleta-Maria 

Semnăturile titularilor de 

aplicații (seminar) 

Mihut Nicoleta-Maria 

17.09.2019 

 

 

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

Mihuț Nicoleta 

 
 

 



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 Ingineria Industriala și Automatică 

Domeniul de studii Stiinte Ingineresti Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/specializarea Inginerie Medicala 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei REZISTENȚA MATERIALELOR 

UCB.03.05.ID.03.027    

Titularul activităților de curs Conf.dr.ing. PASĂRE Minodora Maria 

Titularii activităților de aplicații Conf.dr.ing. PASĂRE Minodora Maria 

Anul de 

studiu 

II Semestrul 3 Tipul de evaluare E3 

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 11 

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

și pe teren 

12 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  10 

II d)Tutoriat  - 

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* Matematici, Mecanică, Desen tehnic 

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 dotată cu tablă şi videoproiector 



Desfășurare 
aplicații 

Seminar Sală dotată cu tablă şi videoproiector 
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* 

Competenţe 
profesionale 

 

C1. Folosirea 

fundamentelor 

teoretice ale 

ştiinţelor inginereşti 
aplicate 

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. 
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. 

Competenţe 
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. 

* 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 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor cu care operează disciplina: 
tensiune, deformaţie specifică, sarcină, forţe exterioare, efort interior etc precum 

şi familiarizarea viitorului inginer cu principalele metode de calcul de 
dimensionare, verificare şi calcul a capacităţii de încărcare.. 

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 ce 
intervin în Rezistenţa materialelor; 

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observații 
Noţiuni introductive.   
Obiectul disciplinei; legătura cu alte discipline; reazeme 
şi reacţiuni; Forţe interioare şi exterioare. Metoda 
secţiunilor. Tensiuni. Deformaţii şi deplasări. Curba 
caracteristică. Legea lui Hooke. Ipoteze în teoria 
elasticităţi şi rezistenţa materialelor. Rezistenţa 
admisibilă. Coeficienţi de siguranţă.                                             

3ore -prelegere (predare 

clasică cu prezentare 
la tablă şi ocazional 
folosirea 

computerului/ 

videoproiectorului) 

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

 

Solicitarea axială a barelor  
Forţă axială. Tensiuni şi deformaţii în bare întinse-

comprimate. Dimensionare şi verificare. Aplicaţii pentru 
bara cu sau fără considerarea greutăţii proprii. Bara de 
egală rezistenţă. Sisteme static nedeterminate de 

întindere-compresiune. Energia  potenţială de deformaţie.               

4 ore  



Lunecarea (forfecarea). Solicitarea de forfecare. 

Calculul îmbinărilor cu nituri; calculul îmbinărilor sudate.    
2ore 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. 

 

Caracteristici geometrice ale secţiunilor plane  
Variaţia forţei faţă de axe paralele. Variaţia forţei fata de 

axe rotite. Modulul de rezistenţă. Caracteristici 
geometrice ale secţiunilor uzuale.       

2 ore  

Reprezentarea diagramelor de eforturi în bare  
Reazeme şi reacţiuni. Definirea şi clasificarea grinzilor. 
Calculul reacţiunilor. Tensiuni în secţiunile transversale 
ale grinzilor. Relaţii diferenţiale la grinzi drepte. 
Secţiunile eforturilor şi diagrame de eforturi  

3 ore  

Tensiuni în barele drepte solicitate la  încovoiere 

Tensiuni normale în barele drepte încovoiate. Formula lui 
Navier. Dimensionarea şi verificarea barelor supuse la 
încovoiere pură. Dualitatea tensiunilor tangenţiale. 
Tensiuni tangenţiale în barele solicitate la încovoierea 
simplă. Energia de deformaţie la încovoiere.  

3ore  

Deformaţiile barelor solicitate la încovoiere 

Ecuaţia diferenţială a fibrei medii deformate 

1 ora  

Răsucirea (torsiunea). Calculul momentului de răsucire. 
Starea de forfecare pură. Energia de deformaţie la 
răsucire.  Calculul arcurilor elicoidale cu spire strânse.   

2 ore  

Teorii de rezistenţă     2 ore  

Calulul deplasarilor prin metode energetice. 

Lucrul mecanic al forţelor exterioare. Energia potenţială 
de deformaţie. Lucrul mecanic al forţelor interioare. 

Teorema lui Clapeyron. Teorema lui Castigliano. Calculul 

deplasarilor prin metoda Mohr-Maxwell.  

2 ore  

Flambajul barelor drepte.  

Forţa critică de flambaj pentru bara dreaptă comprimată. 
Dimensionarea şi verificarea la flambaj. 

2ore  

Vase de rotaţie cu pereţi subţiri 2ore   

Bibliografie minimală: 
--Buzdugan  Gh., Rezistenţa Materialelor, Ed. Tehnică, 1975 

-Pasăre M., Ianăşi C., Rezistenţa Materialelor, teorie şi aplicaţii, Ed. Sitech, Craiova, 2010 

-suport de curs pe CD in biblioteca Facultatii de Inginerie 

Alte lucrări bibliografice  
- -Tripa P., Rezistenţa materialelor, Noţiuni fundamentale şi aplicaţii, Ed.Mirton, Timișoara, 2006 

- - Neguţ N., Rezistenţa Materialelor, teorie şi aplicaţii, Ed. Politehnica, Timişoara, 2003 

- - Pricop M., Posea  N., Rezistenţa materialelor, Ed. AGIR, Bucureşti, 2010 

Aplicații -seminar Nr. ore Metode de predare Observații 
Aplicații laborator   

-  La fiecare şedinţă 
de laborator se vor 

realiza experimente 

practice, se vor 

prelua datele 

experimentale, care 

vor fi prelucrate şi 

se vor trage 

concluzii. 

 

 

Prezentarea laboratorului de rezistenţa materialelor. 
Norme de tehnica securităţii muncii. Funcţionarea 
maşinilor universale pentru încercări mecanice. 

2  

Încercarea la întindere şi compresiune a mortarelor de 
ciment. 

2 

Încercarea la compresiune a metalelor. 2 
Încercarea la forfecare a metalelor. 2 
Încercarea la compresiune şi încovoiere a lemnului. 2 
Încercarea arcurilor elicoidale. 2 
Încheierea lucrărilor de laborator prin predare referatelor. 
Recuperarea laboratorului. 

2 

Bibliografie minimală 

-Pasăre M. M., Rezistenţa materialelor, îndrumar de laborator, Ed.Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2011. 



-  Buzdugan, Gh. ş.a, Rezistenţa materialelor. Aplicaţii, Ed.Academiei Române, Bucureşti,1991 

- Pasăre M. M., Rezistenţa Materialelor, culegere de probleme, Ed.Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2005. 

Alte lucrări bibliografice 

P--Popa A.G., Rezistenţa Materialelor, îndrumător de lucrări, Ediţie pe CD-ROM, UTPRESS Cj-Napoca, 2010 

-Andreescu I., St. Mocanu, Noţiuni fundamentale şi aplicaţii, Probleme de Rezistenta Materialelor, 
București, 200.  

-Neguţ N., Rezistenţa Materialelor, teorie şi aplicaţii, Ed. Politehnica, Timişoara, 2000 
* 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 activitatea didactică din alte centre universitare din ţară. Pentru o mai buna 
adaptare la cerinţele pieţei muncii, conţinutului disciplinei a fost continuu reînnoit în urma discuţiilor purtate cu 
reprezentanţi ai organizaţiilor industriale cu activităţi în domeniul domeniului inginerie industrială. 

 

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 

Examen- Proba scrisă cu 

subiecte individualizate 

80% 

Seminar Rezolvarea diferitelor tipuri de probleme   

Laborator  
 Participarea si efectuarea lucrarilor de 

laborator 

Susţinerea obligatorie a 
referatului și verificarea 
acestora 

20% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor prin rezolvarea unor 
probleme relativ simple si realizarea lucrărilor de laborator conform programei şi temelor propuse. 
* 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 

Pasare Minodora 

Semnăturile titularilor de aplicații 
(laborator) Pasare Minodora 

17.09.2019 

 
 

 
 

 

Semnătura Directorului de departament 

Mihuț Nicoleta 

 

 

 

 

 

 



Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIŞA 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 Stiinte Ingineresti Aplicate 

Ciclul de studii Licență 

Programul de 

studii/specializarea 

Inginerie medicala 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ III 

UCB.03.05.IC.03.028 

Titularul activităților de curs  

Titularii activităților de aplicații        Lect.dr.  PĂSTAE OANA-MARIA 

Anul de 

studiu 

II Semestrul 3 Tipul de 

evaluare 

C3 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
I a) Număr de ore pe 
săptămână 

1 Curs  Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru 

din planul de învățământ 14 Curs  Seminar 14 Laborator  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 

14 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  12 

II d)Tutoriat       - 

III Examinări (Evaluări) 4 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  36 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite (ECTS) 2 



 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Bazele limbii engleze 

4.2 de competenţe 1. Nivelul A1 conform CECR 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

Comunicare efectivă într-un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea 
registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B1) 

Aplicarea adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi stocare a 
informaţiei, folosirea programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date) 
Relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, ONG)  
Comunicare în situaţii profesionale de integrare, negociere şi mediere lingvistică şi 
culturală 

Competenţe 
transversale 

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. 

 

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

al disciplinei 
 Un studiu aprofundat al culturii si civilizatiei engleze 

7.2 Obiectivele 

specifice 

Să fie familiarizat cu domeniul si limbajul ingineresc 

 Să foloseasca fluent lexicul specific domeniului ingineresc 

 Să foloseasca cu usurinta cele patru competente ale limbii engleze mai precis sa 
poata sustine fluent un dialog in limba engleza, sa citeasca cursiv si sa inteleaga 

un text general sau de specialitate (ingineresc) si sa scrie in limba engleza.      

 Cunoasterea principalelor notiuni de gramatica englezea atat din punct de 

vedere teoretic prin explicaţii cat şi din punct de vedere practic  prin exercitii. 

 

8. Conţinuturi 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de 

predare 

Observaţii 

SEMESTRUL I 

MODULUL 1: GREAT BRITAIN 

UNIT 1: FAMOUS BRITISH ROYALTIES 

  1.1. The British Royal Family 

     1.1.1 Queen Elizabeth the Second 

        1.1.1.1 Read and translate the following texts 

        1.1.1.2 Synonym match 

        1.1.1.3 Phrase match 

        1.1.1.4 Gap Fill  

        1.1.1.5 Choose the Correct Word 

        1.1.1.6 Spelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 



        1.1.1.7 Scrambled Sentences 

        1.1.1.8 Queen Elizabeth the Second Discussions 

        1.1.1.9 Writing about Qeen Elizabeth 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING                 

        Auto evaluation test Nr. 1 

        Basic bibliography  

        Answers and commentaris to the auto evaluation test 

UNIT 2 FAMOUS BRITISH ROYALTIES 

(Continuation) 

   2.1 The British Royal Family 

       2.1.1 Princess Diana 

          2.1.1.1 Read and translate the following texts 

          2.1.1.2 Gap Fill 

          2.1.1.3 Speaking 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING                  

          Auto evaluation test Nr. 2 

          Basic bibliography  

       Answers and commentaris to the auto evaluation test 

UNIT 3 FAMOUS BRITISH ROYALTIES 

(Continuation) 

   3.1 The British Royal Family 

      3.1.1 Prince William and Kate Middleton 

        3.1.1.1 Read and translate the following texts 

        3.1.1.2 Speaking 

        3.1.1.3 Gap Fill 

        3.1.1.4 Correct order of the words 

        3.1.1.5 Writing 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING                 

         Auto evaluation test Nr. 3  

         Basic bibliography  

         Answers and commentaris to the auto evaluation 

test 

UNIT 4 FAMOUS BRITISH ROYALTIES 

(Continuation) 

   4.1 The British Royal Family (Round up seminar) 

UNIT 5: FAMOUS BRITISH ROYALTIES 

(Continuation) 

    5.1 The Royal England (Revision Unit) 

UNIT 6: WORLD’S PERSONALITIES 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING                 

   6.1 Seaking 

   6.2 Reading 

   6.3 Writing 

         Auto evaluation test Nr. 4  

         Basic bibliography  

         Answers and commentaris to the auto evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citit  

Scris 

Vorbit  

Aplicatii 

Practice  

Dialoguri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citit  

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

1h 

 

 

2h 

 

 

 

2h 

 

 

 

2h 



test 

UNIT 7 TEST 

MODULUL 2: PRACTICAL APPLICATION 

UNIT 8: FEELINGS AND ACTIONS RELATED  

               TO FEELINGS 

         Auto evaluation test Nr. 5 

         Basic bibliography  

        Answers and commentaris to the auto evaluation test 

UNIT 9: CREATIVE WRITING AND SPEAKING  

UNIT 10: CREATIVE WRITING AND SPEAKING  

                               (Continuation) 

         Auto evaluation test Nr. 6 

         Basic bibliography  

       Answers and commentaris to the auto evaluation test 

UNIT 11: CREATIVE WRITING AND SPEAKING  

UNIT 12: CREATIVE WRITING AND SPEAKING  

UNIT 13: SPEAKING 

UNIT 14: SPEAKING (Continuation) 

         Auto evaluation test Nr. 7 

         Basic bibliography  

         Answers and commentaris to the auto evaluation 

test 

FINAL TEST 

Scris 

Vorbit  

Aplicatii 

Practice  

Dialoguri 

 

 

1h 

 

 

 

2h 

 

1h 

 

2h 

 

 

1h 

1h 

1h 

 

1h 

 

 

1h 

Bibliography: 
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● Ileana Pirvu  Olesia Sava, Limba Engleza Cum sa studiem un text, Vocabulary in Context, Ed. Corint, Bucuresti, 

2009 

● Paicu Adina,Ghid de Limba Engleza (Teorie si aplicatii practice), Ed. Academica Brancusi, 2011 

● Alina-Antoanela Stefaniu, Radu Lupuleasa, Engleza pentru Marea Britanie, Ed. Polirom, 2006 

● Florin Slapac, Spoken English, Ed. Teora Educational 1999 

● Mihaela Chilarescu, Constantin Paidos, Proficiency in English, Institutul European, 1996 

● Fulvia Turcu, Limba Engleza pentru Inteprinzatori si Oameni de Afaceri, Ed. Sagittarius, Iasi 

● Situl BBC-ului 

 

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

programului 

La sfârşitul acestui curs practic de limba engleza studenţii vor avea ca nivel de limbă, Nivelul B1, 

conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, al Consiliului Europei şi vor 
putea: 

- să înţeleagă punctele esenţiale atunci când este utilizat un limbaj clar şi standard cu referire 
la lucruri familiare;  

- să producă un discurs simplu şi coerent despre subiecte familiare şi din domeniile lor de 
interes; 

să povestească un eveniment, o experinţă sau un vis; să vorbească despre diversitatea culturală a 
limbii engleze 

 

1. Evaluare 



Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs    

Seminar 

Evaluare sumativă prin acordare de note 
de la 10 la 1.   

 

 

 

 

Acordare de notă de la 10 la 1  ca urmare 
a activităţii studentului la seminar. 

Evaluarea prin probe 

practice exprimare 

scrisă, exprimare orală, 
înțelegere scrisă, 
înțelegere orală 

 

Observarea sistematică a 
comportamentului şi a 
activităţii studentului  în 
cadrul seminarului şi a 
activităţii profesionale 

40% 

 

 

 

 

 

60% 

Laborator      

Proiect     

Standard minim de performanță 

- Participare minimală la orele de seminar; 
- Cunoştinţe minimale din problematicadisciplinei; 
- Obţinerea a minimum nota 5 la evaluările sumative de la seminar. 

* 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.dr.  PĂSTAE OANA-MARIA   

 

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 LIMBAJE ORIENTATE PE OBIECTE  

UCB.03.05.ID.03.029 

Titularul activităților de curs Lect.dr. Gîlcă Ghe 

Titularii activităților de aplicații Lect.dr. Gîlcă Ghe 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E3 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DF 

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) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  58 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 

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 de laborator dotată cu calculatoare conectate în rețea 

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) 

 

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. 

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 

Cunoaşterea noţiunilor privind algoritmii şi proprietăţile lor 
Reprezentarea algoritmilor prin scheme logice, pseudocod, 

programe C++/Java 

Utilizarea platformei integrate de dezvoltare ECLIPSE 

Obiectivele 

specifice 

Curs  Cunoaşterea limbajului C++ / Java 

 Elaborarea de programe în C++ / Java 

 Analiza şi proiectarea algoritmilor cu ajutorul limbajului 
de programare C++ / Java 

Seminar  

Laborator Implementarea unor algoritmi într-un limbaj de programare 

utilizat pe scară largă – C++ / Java 

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1.Programare procedurală – Programare 

orientată pe obiecte. Declararea claselor. 

 1 ore - prelegere 

(predare clasică cu 
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2.Constuctori şi destructori. Tablouri de 

obiecte. Membrii statici ai unei clase. 

Manevrarea dinamica a obiectelor. Pointerii 

catre membrii unei clase. 

 1 ore prezentare la tablă 
şi folosirea 
computerului/ 

videoproiectorului) 

- problematizarea 

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

 

 

3.Supraîncărcarea operatorilor  1 ore  

4.Clase derivate. Mostenire  1 ore  

5.Polimorfism.  1 ore  

6.Functii Template (Sabloane).  1 ore  

7.Derivarea claselor template.   1 ore  

8.Aplicatii la clasele template si functiile 

abstracte pure. 

 1 ore  

9.Aplicatii la functii template si clase 

derivate. 

 1 ore  

10.Arbori binari – implementare cu clase..  1 ore  

11.Exemplu de aplicatie cu clase. 

Implementarea unei familii de ferestre grafice. 

2 ore  

12.Sistemul de intrare/ieşire folosit în C++. 2 ore  

13.Concepte de baza ale programarii 

orientate pe obiecte. Primul program Java. 

Programe si modele. De la sursa la executie. 

2 ore  

14.Limbajul Java. Elemente de baza. Structuri 

de control.  

Obiecte si clase in Java: Componenta unei clase. 

Crearea si initializarea obiectelor in Java. Reguli 

de vizibilitate sau Drepturi de acces. Initializarea 

campurilor unui obiect. Constructori. Membrii 

statici ai claselor. 

2 ore  

15.Aspecte ale gestionarii memoriei dinamice. 

Simboluri speciale utilizate la referirea 

obiectelor: valoarea null, simbolul this. 

Colectorul de reziduuri. Transmiterea 

parametrilor metodelor. Tablouri in Java. Clasa 

String. Stringurile si tablourile de caractere. 

2 ore  

16.Mostenirea in Java: Definitii. Exprimarea 

relatiei de mostenire in Java. Reguli de 

vizibilitate in contextul relatiei de mostenire. 

Constructorii si mostenirea. Operatorul 

instanceof. 

2 ore  

17.Interfete in Java: Interfata obiectelor. 

Interfetele in limbajul Java. Implementarea 

obiectelor. 

2 ore  

18.Asocierea operatiilor cu obiectele. Relatii 

intre interfete si clase. Polimorfismul in Java. 

Redefinirea metodelor.  

2 ore  

19.Legarea dinamica si constructorii. Notatii 

utilizate pentru descrierea programelor orientate 

pe obiecte 

2 ore 

 
 

Bibliografie minimală: 
1. Adrian Runceanu, Programare orientată pe obiecte, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2007, 

ISBN (13) 978-7637-89-5, 200 pagini 
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2. Adrian Runceanu, Programare orientată pe obiecte - limbajul C++. Laborator, Editura Academica 

Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2008, ISBN 978-973-144-109-2, 166 pagini 

3. Adrian Runceanu, Programare orientată pe obiecte – notite de curs in format electronic: 

http://www.utgjiu.ro/ing/aut/?page=catedra/runceanu.php  sau http://www.runceanu.ro/adrian 

4. Tudor Sorin, Vlad Hutanu - Bazele programarii in Java, Editura L&S Info-Mat, Bucuresti, 2005. 

5. Doina Logofatu – Algoritmi fundamentali in Java. Aplicatii – Editura Polirom, Iasi, 2007. 

6. Horia Georgescu – Introducere in universul Java; Editura Tehnica, Bucuresti, 2002. 

Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1.Prima aplicatie POO in limbajul C++. Clase si 

obiecte in C++. 
2 ore - efectuarea de exerciţii şi 

aplicaţii (rezolvate cu 
participarea studenţilor): 

- conversaţia euristică 

- problematizarea 

- explicaţia didactică 

 

 

2.Supraincarcarea operatorilor. Clase derivate. 2 ore  

3.Mostenire. Polimorfism. 2 ore  

4.Functii template. Prima aplicatie in limbajul 

Java. 

2 ore  

5.Elemente de control. Obiecte si clase in Java. 2 ore  

6.Gestionarea dinamica a memoriei in Java. 

Mostenirea in Java. 

2 ore  

7.Interfete grafice in Java. Polimorfim in Java 2 ore  

Bibliografie: 

1. Adrian Runceanu, Programare orientată pe obiecte, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2007, 

ISBN (13) 978-7637-89-5, 200 pagini 

2. Adrian Runceanu, Programare orientată pe obiecte - limbajul C++. Laborator, Editura Academica 

Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2008, ISBN 978-973-144-109-2, 166 pagini 

3. Adrian Runceanu, Programare orientată pe obiecte – notite de curs in format electronic: 

http://www.utgjiu.ro/ing/aut/?page=catedra/runceanu.php  sau http://www.runceanu.ro/adrian 

4. Tudor Sorin, Vlad Hutanu - Bazele programarii in Java, Editura L&S Info-Mat, Bucuresti, 2005. 

5. Doina Logofatu – Algoritmi fundamentali in Java. Aplicatii – Editura Polirom, Iasi, 2007. 

6. Horia Georgescu – Introducere in universul Java; Editura Tehnica, Bucuresti, 2002. 
* 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 

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

Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: 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 

http://www.utgjiu.ro/ing/aut/?page=catedra/runceanu.php
http://www.runceanu.ro/adrian
http://www.utgjiu.ro/ing/aut/?page=catedra/runceanu.php
http://www.runceanu.ro/adrian


 

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

Curs 

- corectitudinea si completitudinea 

cunoștințelor 
- coerenţa logică 

- gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate  

Evaluare practica cu ajutorul 

calculatorului (finală în 
sesiunea de examene):  

- Expunerea liberă a 
studentului;  

- Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală.  

50% 

- criterii ce vizează aspectele 
atitudinale: conștiinciozitatea, 
interesul pentru studiu individual  

Prezenţă curs 10% 

Seminar    

Laborator  

  Participare activă la laborator 15% 

Elaborare aplicatie practica la 

evaluarea activitatii de 

laborator 

15% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor, dovedite prin rezolvarea unei 
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 

Șef Lucrări dr. Gîlcă Ghe  

                             

Șef Lucrări dr. Gîlcă Ghe  

                      

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 

 

 

 

 

 



Universitatea ,,Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu 

Facultatea de Inginerie 

Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de   Inginerie                                                                                                               

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Ştiinţe Inginereşti Aplicate 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de 

studii/specializarea 

Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea 

disciplinei 

Teoria structurală a proprietăţilor biomaterialelor 

UCB. 03.05.IS. 04.030 

Titularul activităţilor de curs Şef lucrări dr.ing. Ionici Cristina 

Titularii activităţilor de 

aplicaţii 
Şef lucrări dr.ing. Ionici Cristina 

Anul de 

studiu 

II Semestrul 4 Tipul de 

evaluare 

E4 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ 56 Curs 28 Seminar  Laborator 28 Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

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

specialitate şi pe teren 

        10 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  18 

II d)Tutoriat  - 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activităţi: 0 

 

Total ore studiu individual  44 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 



 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Fizică, Chimie, Ştiinţa materialelor 
4.2 de competenţe Competenţele acumulate învăţământul preuniversitar, cum ar fi: 

- identificarea  unor date, materiale 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  problemelor biomaterialelor. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală dotată cu echipamente de laborator, 

videoproiector, biomateriale, reactivi. 

Microscop 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 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 proprietăților fiziologice și patologice ale unui 

sistem biologic / structură biomecanică. 
C3.4 Evaluarea corectitudinii modelelor create pe baza unor 

determinări 
experimentale sau a comparării cu soluții unanim acceptate ale 

domeniului. 

Competenţe 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. 

 

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

disciplinei 

Însuşirea de către viitorii specialişti în Ingineria Medicală  a 
modalităților în care structura materialului determină 
performantele acestuia și formarea deprinderii de evaluare 
corecta a proprietaților biomaterialelor pe baza unor măsurari 
adecvate . 

Disciplina isi propune sa abordeze teoria structurala a  

biomaterialelor pe baza corelatiei structura – proprietati - mod 

de prelucrare – utilizare – impact asupra mediului. 

 Aplicaţiile biomaterialelor fiind numeroase,  cursul prezinta 

proprietatile fundamentale ale biomaterialelor sintetice sau 

naturale utilizate in aplicaţiile biomedicale. 



  Familiarizarea cu terminologia în domeniu, cu structura, 
proprietăţile şi utilizările biomaterialelor. 

Obiectivele 

specifice 

Curs Însusirea cunostințelor de bază privind determinismul structura-

proprietăți. Modelarae teoretica a caracteristicilor specifice 

biomaterialelor  

Formarea de priceperi si dezvoltarea abilitatii de utilizare a unor 

echipamente specifice, de achizitie si prelucrarea datelor 

experimentale si elaborarea rapoartelor de masurare.
  

Seminar  Cunoaşterea principiilor pentru selecţia şi prelucrarea 

diferitelor clase de biomateriale. Selecţia material / aplicaţie, 
inclusiv folosind standardele din domeniu. 

Laborator Interpretările şi experienţele se fac în laboratoare de analize  pe 

clase de biomateriale, la temperatura mediului ambiant. • 
Familiarizarea cu echipamentele de laborator din 

Domeniu. 

 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1 Caracterizarea biomaterialor  

Definiţie. Clasificare. Prezentarea generala a 

disciplinei TSPB (scop, obiective, mijloace). 

Conceptualizarea relatiei structura electronica-

structura atomic-stare de agregare.  

 

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 

 

- stimularea şi 
antrenarea 

studenţilor  pentru 

a asculta activ, a 

pune întrebări, a 
oferi 

răspunsuri, a 

exprima opinii, 

sugestii, a formula 

ipoteze, a extrage 

concluzii, a gândi 

 

2. Proprietăţii  biomaterialelor  

   

Densitate biomaterialelor. Vâscozitatea 
biomaterialului .Compresibilitate.  

Coroziunea implantului metalic.                                                     

 

2h  

3. ELEMENTE DE STRUCTURĂ 
CRISTALINĂ. 

  Stări structurale;  Structura cristalină şi 
reţeaua cristalină.  Celule elementare. Celule 

primitive. 

Tipuri fundamentale de rețele. Reprezentarea 

matriceală a rețelelor cristaline. Notații 
cristalografice. Structura cristalelor metalice. 

Rețele compacte. 
 Anizotropia cristalelor. Materiale texturate;  

4h  

3. Modele electronice ale metalelor 

 

 Spectrul energetic al electronilor in 

metale1.Modele electronice ale metalelor. 

Spectrul energetic al electronilor in 

metale
Teoria zonelelor energetice Brillouin 

ale electronilor in cristale
Energia de 

coeziune a metalelor. Modelul Madelung
 

4h  

4.  COMPORTAREA ELASTICĂ A 
MATERIALELOR METALICE 

2h  



DEFORMAȚII ȘI TENSIUNI. 

 Starea de tensiune într-un punct. Tensorul 

tensiunilor. Componentele deformaţiilor. 

Tensorul deformaţiilor. 
Relaţii între tensiuni şi deformaţii Energia de 

deformare elastica. Concentrarea tensiunilor. 

critic 

5. COMPORTAREA PLASTICĂ A 
MATERIALELOR METALICE.  
 Mecanismele deformării plastic, Alunecarea 

în cristale ideale şi reale. Tensiunea 

tangenţială critică de alunecare. Legea lui 

Schmid.  DEFORMAREA PLASTICĂ LA 
RECE Modificarea structurii şi a proprietăţilor 
materialelor metalice prin deformare plastică 
la rece. 

 DEFORMAREA PLASTICĂ LA CALD; 4. 
Influenţa temperaturii asupra structurii şi 
proprietăţilor materialelor metalice deformate 

plastic la rece. Modificarea structurii şi a 
proprietăţilor materialelor metalice prin 

deformare plastică la cald. Fluajul 

materialelor. 

3h  

6. Teoria structurala a materiale compozite

      

2h  

7. Teoria structurala a materialelor 

polimerice 

2h  

8.Teoria structurala a materialelor 

ceramice 

  .  

2h  

9. Perspective în stiinţa biomaterialelor 1h  

Bibliografie minimală: 

1. Bunea D. – Materiale biocompatibile, Ed. EREN Bucureşti 1998. 
2. Gorduza L. – Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Ed. Cermi, Iaşi 2002. 

3. Popa Gh. – Biomateriale şi componente protetice metalice, Ed. Tehnopress, Iasi 2004. 

4. Pincovschi E. –  Compusi anorg. biocompatibili cu aplicaţii în implantologie, Ed. Printech, 
Bucuresti, 1997. 

Alte lucrări bibliografice  

Dumitrascu N. – Biomateriale şi biocompatibilitate, Ed. Universitatii „AI Cuza Iaşi” 2007. 

 

Aplicaţii -Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Laborator 

 

 

1. . Norme de protecţie a muncii în laboratorul de 
Teoria structurala a proprietatilor 

biomaterialelor                                                   

2. Prelucrarea si analiza rezultatelor numerice 

experimentale.  

3. Caracteristici fizico-chimice.  

4. Măsurarea densităţii biomaterialului metalic.         

  

- efectuarea de 
exerciţii şi aplicaţii 
(rezolvate cu 

participarea 

studenţilor): 
exerciţii introductive 
sau de acomodare; 

exerciţii de fixare şi 
consolidare a 

 



5. Analiza calitativa de faze a biomaterialelor                                                         

6. Folosirea biomaterialelor in corpul uman. 

7. Mecanismele deformării plastice Alunecarea în 
cristale ideale şi reale. Tensiunea tangenţială 
critică de alunecare. 

8. Modificarea structurii şi a proprietăţilor 
materialelor metalice prin deformare plastică la 
rece. 

9.  Influenţa temperaturii asupra structurii şi 
proprietăţilor materialelor metalice deformate 

plastic la rece. Modificarea structurii şi a 
proprietăţilor materialelor metalice. 

10. Determinarea duritatii materialelor prin metode 

statice.  

11.  Determinarea influenței compozitiei chimice, 
deformarii plastice și tratamentelor termice 
asupra proprietăților mecanice.  

12. Biomateriale şi componente protetice metalice 

13. Biomateriale si componente protetice ceramice 

14. Biomateriale şi componente protetice 
compozite 

  

7.  Predarea lucrărilor de laborator                                           

cunoştinţelor 
dobândite; exerciţii 
recapitulative, de 

sinteză sau de 
verificare 

- conversaţia euristică 

- problematizarea 

- explicaţia didactică 

- evaluare formativă 

Bibliografie: 
1. Borza P., Mihail N.D. – Aparatură biomedicală, Ed. Tehnică, 1996. 
2. Dumitrascu N. – Biomateriale şi biocompatibilitate, Ed. Universitatii „AI Cuza Iaşi” 2007. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi 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 face în alte centre universitare din ţară. 

Angajatorii din mediul industrial –biomedical se aşteaptă ca inginerii cu acest profil să cunoască 
materialele, metodele de procesare şi să utilizeze corect terminologia; 
Cunoştinţele de metalografie şi macrografie sunt foarte preţuite în firmele cu profil biomedical; 

Programa analitică a fost adaptată caracteristicilor pieţii din domeniu, atât din perspectiva 
producătorilor, designerilor, cât şi a firmelor de service şi mentenanţă; 
 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală (sumativă) Proba scrisă cu subiecte 

individualizate 

60% 



Prezenţă curs 10% 

10.5 Seminar 

/ laborator 

Evaluare formativă Verificarea referatelor 

lucrărilor de laborator 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de 
aplicare a lor dovedite prin: 

- realizarea lucrărilor de laborator conform programei şi temelor propuse 
* 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 

Şef lucrări dr.ing. Ionici Cristina 

 

Şef lucrări dr.ing. Ionici Cristina 

 

 

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 IMAGISTICA MEDICALA 

UCB.03.05.IS.04.031 

Titularul activităților de curs dr. Sarapatin Grigore 

Titularii activităților de aplicații dr. Sarapatin Grigore 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare V4 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DF 

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) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  33 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum*  Bazele limbii engleze 
Competențe  1. 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. 
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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 

C2 Utilizarea sistemelor 

informatice de prelucrare şi 
gestiune a datelor medicale  

C3. Modelarea sistemelor 

biologice / structurilor 

biomecanice şi implementarea 

modelelor în investigarea 

 

medicală 

 

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

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. 

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. 

* 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 
 Examinarea imagistica cu ajutorul aparaturii dedicate 

Obiectivele 

specifice 

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

lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente 

Seminar  

Laborator Apratura radiologica – clasica, CT, RMN 

Ultrason scaner: 2D, 3D, 4D, Doppler 

 

Proiect  
 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Introducere in studiul radiariilor electromagnetice, 

radiatii ionizante si ultrasunete. 

Radioprotectie 

2 ore Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, 
explicaţia 

 

Radioprotectia in domeniul particulelor ionizante 2 ore  
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Aparatura radiologica. Radiologie conventionala. CT. 

RMN. 

Formarea imaginilor radiologice. Digitalizare 

4 ore  

Transmiterea imaginilor digitale. Soft pt 

recompunerea imaginilor. interpretare 

2 ore  

Imagistica helicoidala. Endoscopia virtuala 4 ore  
Ultrasunetele si aplicatiile lor in medicina. Principiile 

fizice ale detectiei ultrasonice. Sonde convexe si 

sonde liniare pt transmisia/receptia US. Frecvente. 

Formarea imaginilor ecografice 2D. formarea 

imaginilor 3D 

8 ore  

Doppler color. Pw doppler. Doppler pulsat. 

Formarea imaginilor 4D 

6 ore  

Bibliografie minimală: 
1. Radiologia ap respirator, vol I+II prof BARCAN Ed Medicala, 1987 

2. Radiologie – I Pana, M Vladareanu, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983 

3. Radiodiagnosticul clinic sub redactia I Bârzu, Ed. Medicala, 1965 

4. Tratat de ultrasonografie – sub redactia R. Badea, Ed. Medicală, vol I, II, III, 2004/2005 

5. Tehnici de radioprotectie – CNCAN, Institutul de Fizica particulelor, București, 2015. 
Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. ore Metode de predare Observații 
1. Studiul circuitelor trifazate în regim 

permanent sinusoidal 

2h Rezolvare aplicaţii 
practice împreună cu 
studenţii. Verificare 

 

2. Studiul circuitelor cu rezonanţă de curent 2h  

3. Determinarea impedanței echivalente 
pentru ,,n,, impedanțe conectate în serie 

2h  

4. Determinarea impedanței echivalente 
pentru ,,n,, impedanțe conectate în serie 

2h  

5. Studiul cuadripolului pasiv 2h  

6.  Filtre electrice  2h  

7. Predare referate lucrări.Evaluare abilități 2h  

Bibliografie: 
1. Radiologia ap respirator, vol I+II prof BARCAN Ed Medicala, 1987 

2. Radiologie – I Pana, M Vladareanu, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983 

3. Radiodiagnosticul clinic sub redactia I Bârzu, Ed. Medicala, 1965 

4. Tratat de ultrasonografie – sub redactia R. Badea, Ed. Medicală, vol I, II, III, 2004/2005 

Tehnici de radioprotectie – CNCAN, Institutul de Fizica particulelor, București, 2015. 
* 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 activitatea didactică din alte centre universitare din ţară. Pentru o 
mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii, conţinutului disciplinei a fost continuu reînnoit în urma 
discuţiilor purtate cu reprezentanţi ai organizaţiilor industriale cu activităţi în domeniul domeniului 
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inginerie industrială. 
 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Corectitudinea si complexitatea 

cunostiintelor. 

Gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate.  

 

Evaluarea  finală constă în 
examinarea orală, in fiecare 

bilet de examen sunt două 

subiecte echilibrate ca volum şi 
ca dispunere în curs,  astfel 
incăt conţinutul lor poate fi 
expus în 15 -20 minute. 

60% 

Criterii ce vizeaza aspectele  

atitudinale;constiinciozitatea si 

interesul pentru studiul individual 

Prezenta curs 10% 

Seminar    

Laborator  

Capacitatea de a opera  cu 

cunostiintele asimilate. Capacitatea 

de aplicare in practica. 

Evaluare  experimentala 

(Inainte de intrare in sesiune) 

Predarea referatelor de 

laborator 

30% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Enumerarea principiilor generale, prezentarea ideilor esenţiale şi expunerea parţială a conţinutului 
noţiunilor. 
* 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. Sarapatin Grigore 

 

 

 

dr. Sarapatin Grigore 

 

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 

TEORIA PROBABILITATILOR SI STATISTICA MATEMATICĂ 
UCB.03.05.IF.04.032 

Titularul activităților de curs Lect. dr. Bărbăcioru Iuliana Carmen 

Titularii activităților de aplicații Lect. dr. Bărbăcioru Iuliana Carmen 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de 

evaluare 

E4 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

complementară 

DF 

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 
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4. Precondiții 
Curriculum* Cunoştinţe temeinice de analiză matematică, algebră liniară şi funcţii complexe. 
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 

C1. Folosirea fundamentelor 

teoretice ale științelor 
inginerești aplicate (2 credite) 
C2. Utilizarea sistemelor 

informatice de prelucrare şi 
gestiune a datelor 

medicale (2 credite) 

 

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. 

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. 
* 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 
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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. 

- Modalităţi de sumarizare statistică a datelor: variabile 

cantitative (1 variabilă, 2 variabile), variabile calitative (1 
variabilă, 2 variabile). 
- Analiza inferenţială a datelor medicale. 

Seminar  

Laborator 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 

Proiect  
 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

I. NOŢIUNI DE CALCULUL 
PROBABILITĂŢILOR 

   

1. Câmp finit de evenimente. Evenimente. 
Operaţii cu evenimente. 

1h prelegere (predare 

clasică cu 
prezentare la tablă 
şi ocazional 
folosirea 

computerului/ 

videoproiectorului) 

-problematizarea 

- încurajarea 
exprimării opiniilor 
şi implicării active 

 

2 Câmp de probabilitate. Definiţia clasică a 
probabilităţii. Definiţia axiomatică a 
probabilităţii. 

1h  

3. Proprietăţi ale probabilităţii. Probabilitate 
condiţionată. Independenţă probabilistă. 

1h  

4. Formule de adunare şi formule de înmulţire 
ale         probabilităţilor. Inegalitatea lui Boole. 

1h  

5. Formula probabilităţii totale şi formula lui 1h  
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Bayes. Scheme de calcul al probabilităţilor. 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 

6. Variabile aleatoare. Definiţii notaţii şi 
proprietăţi. Operaţii cu variabile aleatoare 
discrete. 

2h  

7. Funcţia de repartiţie. Densitate de repartiţie.  
Valoare medie. Dispersie. Abatere medie 

pătratică. Momente.  

1h  

8. Mediană. Cuantile. Modă. Asimetrie şi exces. 
Corelaţie şi regresie 

1h  

9. Variabile aleatoare bidimensionale. Vectori 

aleatori. Corelaţie sau covarianţă. Coeficient de 
corelaţie. Matrice de corelaţie. 

1h  

10. Variabile aleatoare condiţionate. Valori 
medii condiţionate. Rapoarte de corelaţie. 

1h  

11 Funcţii de regresie. Funcţia caracteristică. 
Funcţia generatoare de momente. 

1h  

12 Repartiţii discrete unidimensionale. Repartiţii 
continue unidimensionale. Repartiţia normală 
bidimensională. 

2h  

II. NOŢIUNI DE STATISTICĂ 
MATEMATICĂ 

  

1. Selecţie. Consideraţii generale. 
Prezentări şi prelucrări ale observaţiilor, 
2. Fundamente teoretice. 

3. Formularea problemei estimaţiei. 
4. Tipuri de estimatori şi de estimaţii. 
5. Estimare punctuală. 
6. Estimare prin intervale de încredere. 
7. Ipoteze statistice. Noţiuni generale. 
8. Modalitatea de verificare a ipotezelor. 

Regiune critică. 
9. Erori şi riscuri. 

14 h  

Bibliografie 

1. 1. Bărbăcioru, I.C., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura Academica Brâncuşi, 
Târgu Jiu, 2011. 

2. http://www.utgjiu.ro/math/cbarbacioru/book/tpsm2010.html 

3. 2. Beganu, G., Metode probabilistice aplicate în economie şi asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 
1996. 

4. 3. Craiu, V., Verificarea ipotezelor statistice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972. 
5. 4. Iosifescu, M., Mihoc, Ghe., Theodorescu, R., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, 

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

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

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

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

Bucureşti, 1997. 

Alte lucrări bibliografice  

 

http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2009.pdf
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Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1. Operaţii cu evenimente.Aplicaţii.  2h - efectuarea de exerciţii şi 
aplicaţii (rezolvate cu 
participarea studenților) : 

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.  Formule de adunare şi formule de 
înmulţire ale probabilităţilor. 

2h  

3. Scheme de calcul al probabilităţilor. 
Aplicaţii. 

2h  

4. Operaţii cu variabile aleatoare discrete. 2h  
5. Determinarea funcţiei de repartiţie. 

Determinarea densitatii de repartiţie. 
2h  

6. Calculul valoarii medii, dispersiei, 

momentelor.  

2h  

7. Determinarea medianei, cuantilelor, modei, 

asimetrie şi exces. 
2h  

8. Corelaţie şi regresie. Coeficient de 
corelaţie. Matrice de corelaţie. 

2h  

9. Valori medii condiţionate.  2h  

10. Rapoarte de corelaţie. Funcţii de regresie. 2h  
11. Funcţia caracteristică.  2h  

12. Funcţia generatoare de momente. 2h  
13. Ipoteze statistice. Modalitatea de verificare 

a ipotezelor.   

2h  

14. Regiune critică. 2h  

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 epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: 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 

http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2009.pdf
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Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode / forme de evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 
Evaluare finală (sumativă) Proba scrisă - Test grilă cu răspunsuri 

multiple. 

50% 

Seminar    

Laborator  

Evaluare formativă  Proiect de prezentare a unei „lucrări 
ştiinţifice” realizate de către candidat, 
folosind date reale sau simulate: 

nesatisfăcător (<5), satisfăcător (5-6), 

bine (7-8), foarte bine (9 -10) - Nota finală 
va fi media rotunjită între „cele mai bune 
performanţe” realizate de către candidat. 
De exemplu, nota 8 la testul grilă şi 
calificativul „foarte bine” la proiect  (9-

10) va însemna media între nota 8 şi 10 
(maximul pentru calificativul acordat, 

evaluarea unui proiect având totuşi un 
caracter oarecum subiectiv – de aceea 

am preferat notarea cu calificative în loc 
de note). 

50% 

 

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 

Lect. Bărbăcioru Iuliana Carmen 

Semnăturile titularilor de aplicații 
(laborator) 

Lect. dr. Bărbăcioru Iuliana Carmen 

17.09.2019 
 

 

 

 

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 SISTEME CU MICROPROCESOARE  

UCB.03.05.ID.04.033 

Titularul activităților de curs Conf.univ.dr.ing. Grofu Florin 

Titularii activităților de aplicații Confuniv.dr.ing. Grofu Florin 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare E4 

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 10 

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

pe teren 

10 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  10 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 4 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  30 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Electrotehnică 

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 applicate 

C4 Conceperea, 

proiectarea, execuţia 
si 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 diferi telor tipuri de echipamente specifice domeniului şi 
specializării. 
C4.1 Descrierea structurii şi modului de funcţionare a componentelor 
unui dispozitiv medical. 

C4.3 Conceperea unor componente ale dispozitivelor medicale, folosind 

metode de proiectare, tehnologii şi materiale specifice. 

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

Cunoaşterea principiilor de funcţionare ale microprocesoarelor şi 
familiarizarea cu  unul din cele mai utilizate tipuri de microcontroler 

Obiectivele 

specifice 

Curs Familiarizarea cu principiile de funcţionare şi caracteristicile generale 
ale microprocesoarelor 

Dobândirea cunoştinţelor necesare utilizării şi realizării sistemelor cu 
microprocesoare; 

Însuşirea elementelor de bază privind programarea şi utilizarea 
sistemelor cu microcontroler ; 

Seminar  

Laborator Exemplificarea practică a circuitelor aferente unui microprocesor 

Realizarea şi testarea de aplicaţii pentru înţelegerea funcţionarii 
microcontrolerelor şi a modului de conectare a acestora la alte 
dispozitive periferice. 
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Proiect  
 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Microprocesoare - Noţiuni introductive   
Introducere. Avantajele folosirii 

microprocesoarelor. Elemente tehnologice. 

Algoritmi, programe şi limbaj maşină.. 

4h 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 

 

 

2. Arhitectura Internă a unui microprocesor 
Introducere. Arhitectura Internă. Execuţia 
instrucţiunilor. Seturi de instrucţiuni.  

4h  

3. Transferul datelor  

Instrucţiuni de transfer de date. Tehnici de 

adresare a memoriei. Subsistemul de intrare 

ieşire. Întreruperi. Accesul direct la memorie. 

6h  

4. Familia de microcontrolere INTEL 80C51  

Noţiuni generale şi caracteristici. Memoria 
program. Memoria de date internă. Registrele 
interne ale 80C51.  

6h  

5. Moduri de adresare şi transferul de date  
Modurile de adresare.  Tipuri de instrucţiuni. 
Transferul de date cu memoria externă.  Lucrul 
cu subrutinele. 

6h  

6. Porturi de intrare ieşire  
Portul P1 al 80C51.  Portul P3 al 80C51.  Portul 

P2 al 80C51.  Portul P0 al 80C51.   

8h  

7. Circuitele de numărare şi sistemul de 
întreruperi  
Funcţionarea sincronă a 80C51. Circuitele de 
numărare temporizare.  Portul serial al 80C51.  

Sistemul de întreruperi. Prioritatea întreruperilor 

8h  

Bibliografie: 

1. Grofu Florin Sisteme cu microprocesoare – Curs format electronic 

1. Adrian Florea, Predicţia dinamică a microprocesoarelor generaţiei următoare, Editura Matrix Rom, 

Bucureşti 2005 

2. Liviu Toma ş.a.,  Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare – structuri, programare, aplicaţii , 
Editura de Vest Timişoara 2005 

3. Sorin Zoican, Arhitectura sistemelor de calcul cu procesare paralelă, Politehnica, 2004 
4. Petruţ Duma , Microcontrolerul , Tehnopress Iaşi , 2003 

5. Gheorghe Andronache , Sisteme Digitale, Editura Matrix Rom, Bucureşti 2001 

6. James Mike, Microcontroller Cookbook, Editura Books Unlimited Timişoara 

7. James Rehg, Progammabile Logic Controllers, Editura Books Unlimited Timişoara 
8. Lucian N. Vinton ş.a., Microarhitecturi de procesare a informaţiei, Editura Tehnică Bucureşti 2000 

D. Marinescu-Microcontrolerul 80C32 Manual de utilizare, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998 

Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 
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Notiuni despre protectia 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 

 

Asamblorul ASM51  

 

2h  

Simulatorul PDS-52  

 

2h  

8051 -  Sistem de dezvoltare  

 

2h  

8051- Porturi I/O  

 

2h  

8051 - Comunicaţia serială  
 

2h  

8051 - Memoria de date  

 

2h  

Utilizarea tastaturilor  

 

2h  

Comandă afişaj 7 segmente  
 

2h  

Comanda Afişaj LCD  
 

2h  

Circuite Timer / Numărător  
 

2h  

8051 – Întreruperi  
 

2h  

Iniţializarea şi optimizarea consumului  

 

2h  

Încheiere activitate de laborator 2h  

Bibliografie: 

1. Grofu Florin Sisteme cu microprocesoare – Îndrumar de laborator Editura Academica Brâncuşi 2008 

2. Liviu Toma ş.a.,  Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare – structuri, programare, aplicaţii , 
Editura de Vest Timişoara 2005 

3. Sorin Zoican, Arhitectura sistemelor de calcul cu procesare paralelă, Politehnica, 2004 
4. Petruţ Duma , Microcontrolerul , Tehnopress Iaşi , 2003 

5. Gheorghe Andronache , Sisteme Digitale, Editura Matrix Rom, Bucureşti 2001 

6. James Mike, Microcontroller Cookbook, Editura Books Unlimited Timişoara 

7. James Rehg, Progammabile Logic Controllers, Editura Books Unlimited Timişoara 
8. Lucian N. Vinton ş.a., Microarhitecturi de procesare a informaţiei, Editura Tehnică Bucureşti 2000 

9. D. Marinescu-Microcontrolerul 80C32 Manual de utilizare, Editura Tehnică, Bucureşti, 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 

- corectitudinea si completitudinea 

cunoştinţelor 
- coerenţa logică 

- gradul de asimilare a limbajului de 

specialitat  

Evaluare orala (finală în 
sesiunea de examene):  

- Expunerea liberă a 
studentului;  

- Conversaţia de 
evaluare;  

- Chestionare orală.  

60% 

- criterii ce vizează aspectele atitudinale: 
conştiinciozitatea, interesul pentru studiu 
individual  

Prezenţă curs 10% 

Seminar    

Laborator  

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

- capacitatea de aplicare în practică 

Participare activă la 
laborator şi realizarea  
corectă a aplicaţiilor 
practice 

30% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

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.univ.dr.ing. Grofu Florin 

 

Conf.univ.dr.ing. Grofu Florin  

 
 

 

 

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 INFORMATICA MEDICALA  

UCB.03.05.ID.04.034 

Titularul activităților de curs Barbacioru Carmen 

Titularii activităților de aplicații Barbacioru Carmen 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare C4 

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 10 

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

pe teren 

5 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  4 

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 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Programarea calculatoarelor și limbaje de programare;  
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 științelor 
inginerești aplicate (2 credite) 
C2. Utilizarea sistemelor 

informatice de prelucrare şi 
gestiune a datelor 

medicale (2 credite) 

 

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. 

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. 

* 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 disciplinei este de a acorda studenţilor suportul 
informaţional pentru: 
-  utilizarea tehnicii de calcul 

Obiectivele 

specifice 

Curs - cunoasterea modalitatilor prin care informatica se se implica 

in medicina 

- dobandirea cunostiintelor fundamentale de statistice 

Seminar  

Laborator - informarea medicala cu ajutorul calculatorului 

- redactarea de texte complexe 
- intocmirea de prezentari electronice 

- realizarea si exploatarea bazelor de date 
Proiect  
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8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Introducere. Informatie. Cunoastere. Informatica. Istoric, 

momente de accelerare. Informatica în medicină. 
Structura si principiile de functionare ale calculatoarelor 

numerice, generaţii de calculatoare, familia de 

calculatoare PC. 

2 ore Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, 
explicaţia 

 

Sisteme de operare, funcţiile lor de bază, elemente de 
bază, fişiere, directoare. Microsoft Windows. Elemente 
de operare in Windows. Windows Explorer.     

2 ore  

Internet. Răufăcători informatici. Documentarea 

medicală, învăţarea si testarea cunostiintelor. 

Metodologia cercetãrii stiintifice. Conceperea si 
prezentarea lucrãrilor stiintifice. Exemplificari in Power 
Point 

2 ore  

Baze de date. Sisteme de gestiune a bazelor de date. 

Baze de date relationale. Operatii cu baze de date. 

Exemplificare in Microsoft Access 

2 ore  

Achizitia si prelucrarea numericã a semnalelor biologice: 
principii, sisteme de achizitie, moduri de prelucrare. 

Exemplificare pentru semnalele EKG, EMG, EEG . 

Imagistica medicală. Prelucrarea computerizată a 
imaginilor. Echograful computerizat. Tomograful 

computerizat 

2 ore  

Instrumentatia de pat. Monitorizarea bolnavilor in 

terapie intensiva si intraoperator. Monitorizarea 

bolnavilor in ambulatoriu 

2 ore  

Sisteme informatice de spital. Sistemul informatic unic 

integrat (SIUI) al asigurărilor de sănătate 

din România 

2 ore  

Introducere in statistica medicala. Populatii. Variabile. 

Notiunea de probabilitate. Tabele de incidentã si 
importanta lor în medicinã 

2 ore  

Serii statistice. Indicatori statistici fundamentali. Tabele 

de frecventa. Exemple 

2 ore  

Reprezentari grafice. Tipuri de grafice: grafice cu bare, 

grafice liniare, grafic circular, histograma, poligonul 

frecventelor 

2 ore  

Functii de repartitie in statistica medicalã; repartitia 
normalã; exemple. Alte tipuri de repartitii si utilitatea lor 

2 ore  

Indicatorii mediana, mod, cuartile; grade de libertate. 

Intervale de încredere si utilitatea lor. Estimatori 
2 ore  

Teste statistice parametrice si neparametrice; 

compararea mediilor a douã sau mai multe esantioane. 
Compararea variantelor. Testul chi patrat de 

independentã factorialã 

2 ore  

Notiunea de corelatie statisticã; coeficient de corelatie 
Pearson. Interpretarea coeficientului de corelatie. 

Notiunea de regresie si aplicatii in stiintele biologice si 

medicinã 

2 ore  

Bibliografie 
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1.Daniel Georgescu Petrica Badea; Informatica medicala – Calculatorul pe intelesul tuturor; Editura Medicala 

Universitara Craiova, ISBN 978-973-106-078-1, 248p, 2007 

2. Petrica Badea, Daniel Georgescu; Introducere in Biostatistica; Editura Medicala Universitara Craiova 2003 

3.Tărâţă M. Informatica medicala, SITECH, Craiova, 2006, Vol. I - 317 

Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

Prezentarea laboratorului si a lucrarilor de laborator 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 

 

Strucrura calculatorului, Sistemul de operare, Retele de 

calculatoare 

2h  

Editarea documentelor (Microsoft Word) 2h  

Intocmirea de prezentari electronice (Microsoft Power 

Point, Paint) 

2h  

Realizarea de baze de date (Microsoft Access) 2h  

Informarea medicala folosind calculatorul si Internetul 2h  

Spreadsheets. Programul EXCEL. Notiuni introductive 

Functii si grafice in Excel 

2h  

Proiectarea si construirea bazelor de date medicale. 

Tabele de incidenta. Sortarea si selectarea datelor. 

2h  

Indicatorii statistici fundamentali - medie, deviatia 

standard. Indicatori de asimetrie – mediana si cuartilele. 

2h  

Tabele de frecventa. Reprezentari grafice - histograma, 

poligonul frecventelor. ALte tipuri de grafice - grafice cu 

bare, grafice circulare. Aplicatii in MS Excel 

2h  

Verificarea corelatiei statistice, coeficient de corelatie, 

grafic de corelatie (Scatter). 

2h  

Intervale de încredere Teste statistice: testul Student, 
testul ANOVA 

2h  

Sinteza statistica si grafica a datelor experimentale. 

Verificarea practica finala 

2h  

Recuperări. Incheierea laboratoarelor. 2h  

1.Daniel Georgescu Petrica Badea; Informatica medicala – Calculatorul pe intelesul tuturor; Editura Medicala 

Universitara Craiova, ISBN 978-973-106-078-1, 248p, 2007 

2. Petrica Badea, Daniel Georgescu; Introducere in Biostatistica; Editura Medicala Universitara Craiova 2003 

3.Tărâţă M. Informatica medicala, SITECH, Craiova, 2006, Vol. I – 317 

     4. Lăcrămioara STOICU-TIVADAR: “Sisteme informatice aplicate în servicii de         sănătate”, Editura 
Politehnica, 2005 

* 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 

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

 Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: 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 

- explicarea corecta a echipamentelor 

de recuperare. 
- gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate 

- criterii ce vizează aspectele 

atitudinale 

Evaluare scrisa 

 

50% 

 

Seminar    

Laborator  

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 

asimilate 

- capacitatea de aplicare în practică 

Lucrări de laborator 

Verificare 

50% 

Proiect     

Standard minim de performanță 

Standard minimal: Utilizarea curentă a sistemelor informatice de prelucrare şi gestiune a 
datelor medicale 

* 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 

Lect. Bărbăcioru Iuliana Carmen 

Semnăturile titularilor de aplicații 
(laborator) 

Lect. dr. Bărbăcioru Iuliana Carmen 

17.09.2019 
 

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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FIȘA DISIPLINEI 

 

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 MECANISME SI ELEMENTE DE MECANICA FINA  

UCB.03.05.ID.04.035 

Titularul activităților de curs S.l.dr.ing. Ianasi Catalina  

Titularii activităților de aplicații S.l.dr.ing. Ianasi Catalina  

Anul de studiu II Semestrul II Tipul de evaluare E4 

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 1 Proiect 1 

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
56 Curs 28 Seminar  Laborator 14 Proiect 14 

 

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 

12 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  16 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 4 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  44 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum* ALGAD,  Elemente de inginerie mecanică 

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* 
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 Desfășurare a cursului Sala de curs, Videoproiector 

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sala de laborator dotata cu echipamente aferente 

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 si mentenanţa 
dispozitivelor medicale 

C1. Folosirea fundamentelor teoretice ale ştiinţelor inginereşti 
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 diferi telor tipuri de echipamente specifice 

domeniului şi specializării. 
C4.Conceperea, proiectarea, execuţia si mentenanţa dispozitivelor 
medicale  

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

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 

Disciplina Mecanisme si elemente de mecanica fina este o disciplina 

tehnica, esentiala in pregatirea viitorilor ingineri din acest domeniu 

Obiectivele 

specifice 

Curs Cunoaşterea şi aprofundarea principalelor noţiuni de teoria 
mecanismelor si elementelor de mecanica fina care au aplicaţii în 
ingineria medicala. 

Seminar  

Laborator Se urmărește cunoașterea mecanismelor din punct de vedere structural, 

cinematic, cinetostatic şi dinamic  
Proiect Aplicarea, in cadrul proiectului, a cunoștințelor acumulate in timpul 

cursului  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Generalitãţi. Scurt istoric al mecanismelor   2h 

Calculul gradelor de libertate, calculul familiei 

mecanismului 

 Prelegere-dezbatere, 

expunere 

2h 

Structura mecanismelor. Cuple cinematice. Lant cinematic  2h 
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Cinematica si cinetostatica mecanismelor. Determinarea 

reactiunilor în cuplele mecanismelor plane 

 4h 

Dinamica maşinilor. Forte si momente reduse   4h 

Mecanisme cu came. Sinteza mecanismelor cu came   4h 

Mecanisme cu arcuri utilizate în mecanica fină   2h 

Mecanisme din mecanică fină cu elemente dinţate de tip 
cilindric cu dinti drepti si inclinati si de tip conic  

 4h 

Studiul elementelor constructive din mecanică fină pentru 
ghidarea mişcării de rotaţie (osii şi arbori) 

 4h 

Bibliografie minimală: 

1. Handra-Luca, V., Stoica, I. A. Introducere în teoria mecanismelor, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1982. 
2. Popescu, Gh. Mecanisme, Ed. Spicon, Târgu Jiu, 1994. 
3. Pelecudi Chr., Maros D., Merticaru V., Pandrea N., Simionescu I., Mecanisme, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1985 

4. Tarniţă D., Bolcu D. Metode de analiză cinematică a mecanismelor plane, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2005 

5. Cretu S.M., Mecanisme-Analiza structurala, teorie si aplicatii, Editura Sitech, Craiova, 2010 

6. Rizescu C.I., Elemente si mecanisme de mecanica fina - Partea I, curs în format electronic, 2013, și tipărit Editura 

Printech, Bucuresti, 2013 

7. Demian T., Tudor D., Curita I., Nitu C., Bazele proiectarii aparatelor de mecanica fina, vol 2, Editura Tehnica, 

Bucuresti, 1986. 

8. Demian T., Elemente constructive de mecanica fina, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1980. 
Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

L1 - Studiul unui mecanism cu bare.  2h Dezbaterea 

Demonstraţia 

Problematizarea 

Simularea 

Conversaţia euristică 

Lucrul individual şi în 
echipă. 

 

L2 - Echilibrarea statica experimentalã a rotorilor 2h  

L3-  Echilibrarea dinamicã experimentalã a rotorilor 2h  

L4 -       Analiza cinematicã a mecanismelor cu came. 

Mecanismul cu camã planã 

2h  

L5 -  Cinematica mecanismelor cu roţi dinţate cu axe 
fixe (roti dintate cilindrice cu dinti drepti si inclinat)  

2h  

L6 -  Studiul mecanismelor cu arcuri utilizate în 
mecanica fină.  

2h  

L7-  Determinarea rezistentei la oboseala a arborilor 

drepți din componenta mecanismelor pentru ghidarea 
mişcării de rotaţie 

2h  

Bibliografie 

1.  Handra-Luca, V., Stoica, I. A. Introducere în teoria 
mecanismelor, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1982. 

2.  Popescu, Gh. Mecanisme, Ed. Spicon, Târgu Jiu, 
1994. 

3.  Popescu Gh.  Mecanisme - Lucrări de laborator, 
Editura Gorjanul, Târgu Jiu, 1997. 

4. Pelecudi Chr., Maros D., Merticaru V., Pandrea N., 

Simionescu I., Mecanisme, Editura Didactică şi   
Pedagogică, Bucureşti, 1985. 

5. Cretu S.M., Mecanisme-Analiza structurala, teorie si 

aplicatii, Editura Sitech, Craiova, 2010. 

6. Rizescu, C.I,, Comănescu, D., Udrea, C., Rizescu,D., 
"Lucrări de laborator la Mecanisme şi Elemente 
constructive de aparate", Editura MAN-Dely, Bucureşti, 
2003. 

7. Repanovici A., Elemente de mecanică fină. Brașov. 
Editura Universității Transilvania, 2003. 

8. Ghenadi, A., - Tehnici de proiectare şi laborator 
moderne şi clasice în studiul mecanismelor, Editura 

tehnica – Info Chişinău, 2004 

9. Dascalescu A., Tisan,V. Indrumator pentru lucrari de 
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laborator la Mecanisme vol 2 -Dinamica mecanismelor, 

mecanisme cu came si cu roti dintate, Editura 

RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2011. 

Proiect: 

Proiectarea unui mecanism plan cu bare 

-analiza structurala, cinematica si cinetostatica a 

mecanismului 

-analiza pozitionala si desenul de ansamblu al 

mecanismului 

Bibliografie: 

1. Antonescu P., Ocnarescu C., Antonescu O., 

Mecanisme, teme de proiect, Editura Printech, Bucuresti, 

2000 

2. Popescu Gh.  Mecanisme - Lucrări de laborator, 
Editura Gorjanul, Târgu Jiu, 1997. 

3. Ghenadi A.,Tehnici de proiectare şi laborator moderne 
şi clasice în studiul mecanismelor, Editura tehnica – Info 

Chişinău, 2005 
4. Cretu S.M., Mecanisme-Analiza structurala, teorie si 

aplicatii, Editura Sitech, Craiova, 2010 

5. Tisan, V. Dascalescu A.  Indrumar de proiectare a 

mecanismelor Editura Risoprint, Cluj-Cluj-Napoca, 2010 

14 h  

* 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 aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, ai 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului. 
 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode / forme de 

evaluare* 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

-corectitudinea cunoştinţelor acumulate  

-gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate 

Evaluare orală  
(bilet de examen cu 2 

subiecte) 

50% 

 

 

Seminar - - - 

Laborator  

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate la orele de curs 

Întocmirea referatelor cu 
datele experimentale, 

obţinute in cadrul orelor 

de laborator  

30% 

Proiect  
- capacitatea de aplicare în practică a 
cunoștințelor acumulate si efectuarea de 
calcule necesare întocmirii proiectului 

Intocmirea proiectului -

respectarea etapelor 

acestuia 

20% 

Standard minim de performanță 
Cerinţe pentru nota 5: Demonstrarea, la examen, a cunoaşterii condiţiilor de aplicare și realizare a analizei 

structurale, cinematice, a mecanismelor plane, cunoasterea mecanismelor cu came si cu arcuri. 

* 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 
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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    

 

 

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 COMUNICARE  

UCB.03.05.IC.04.036 

Titularul activităților de curs Păstae Oana 

Titularii activităților de aplicații  

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare C4 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DC 

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 1 Seminar  Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
14 Curs 14 Seminar  Laborator  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 

18 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  8 

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) 2 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Nu este cazul 

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 
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 

 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific de 
specialitate; 

Crearea unei baze teoretice indispensabile pentru acumularea 

ulterioară de cunoştinţe în domeniul comunicării sau în alte 
domenii conexe 

Însuşirea unei terminologii adecvate în vederea transmiterii de 
informaţii şi relaţionării 

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 

Obiectivul general îl constituie familiarizarea studenţilor cu 
principalele paradigme ştiinţifice ale domeniului şi cu terminologia  
particulară. Cursanţii vor avea capacitatea de a opera cu principalele 
concepte de specialitate, şi de a elabora lucrări originale pornind de la 

aplicarea practică a teoriei şi metodologiei specifice domeniului. 
Obiectivele 

specifice 

Curs - Familiarizarea studenţilor cu principalele aspecte legate de 
comunicarea profesională şi cu mijloacele moderne de comunicare; 
- Cunoaşterea terminologiei, a tipurilor de registre de limbaj; 

- Cunoaşterea modului de redactare corectă a unui material 
ştiinţific; 
- Disocierea şi definirea diverselor forme de comunicare; 
Formarea deprinderilor de utilizare  conştientă a limbajelor de orice 
tip. 

Seminar  

Laborator  

Proiect  
 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

Comunicarea: definiţie, variabile implicate şi condiţionări ale 
procesului “Axiomele” Şcolii de la Palo Alto 

Tipologia formelor de comunicare 

2h Prezentare, 

dezbatere, 

aplicaţii 
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Comunicarea orală 

Trăsături ale persoanelor cu abilităţi de comunicare 

Stiluri şi forme de comunicare orală 

Dialog vs. monolog 

2h practice.  

Comunicarea nonverbală (Definiţie, funcţii, caracteristici, 
forme) 

• Postura - definiţie  

• Comunicarea tactilă 

• Comunicarea spaţială 

Prezenta personala 

2h  

Comunicare paraverbală 

Definirea paralimbajului şi particularităţi  
Elemente de paralimbaj (ritm, ton, intonaţie, volum, accent, 
fluenta, dicţie, manifestări sonore, pauzele sau tăcerile, 
cuvintele de umplutura) 

2h  

Comunicarea interculturala 

Surse de neînţelegeri şi gafe 

Comunicarea interculturala 

- cultura de schimb 

 - tabuuri si simboluri 

- condiţia femeilor 

- percepţia timpului şi spaţiului 

- etica 

- prejudecăţile 

2h  

Comunicarea in timpul întâlnirii 

- reflexele prealabile întâlnirii 

- identificarea semenilor 

- autoprezentarea 

- primele schimburi verbale 

Critica constructiva; sinteza cursului, concluzii 

2h  

Comunicare scrisa 

Redactarea unui C.V. si a unei scrisori de intenţie 

Exigentele unei lucrări ştiinţifice 

Comunicarea mediata de calculator 

2h  

Bibliografie: 

1. Anghel Petre, Stiluri si metode de comunicare, ARAMIS, 2003 

2. Bodea Gabriela, Comunicarea: expresie si deontologie,  Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca, 2007 

3. Bougnoux Daniel, Introducere in stiintele comunicarii, traducere de Vilota Vintilescu, POLIROM, 2000 

4. Boutaud, Jean Jacques. Comunicare, semiotică şi semne publicitare, prefaţă de Yves 

5. Chelcea, Septimiu; Ivan, Loredana; Chelcea, Adina. Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura, Ed. 

Comunicare.ro, Bucureşti, 2005 

6. Greimas, Algirdas. Despre sens, Univers, Bucureşti, 1975 

7. Mucchielli Alex, Arta de a comunica. Metode, forme si psihologia situiatiilor de comunicare, 

POLIROM, 2005 

8. Paus, V.A., Comunicare si resurse umane, Ed. Polirom, Iasi, 2006 

Prutianu Stefan, Antrenamentul abilitatilor de comunicare, POLIROM, 2004 

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 
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* (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 colocviu  Examinare orală cu bilete 80% 

Participare activă pe parcursul 
semestrului 

 20% 

Seminar    

Laborator  

   

  

Proiect     

Standard minim de performanță 

Obţinerea a cel puţin 45% 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 

Păstae Oana 

 

 

 

 

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 LIMBA ENGLEZA IV  

UCB.03.05.IC.04.037 

Titularul activităților de curs  

Titularii activităților de aplicații Lect.dr.  PĂSTAE OANA-MARIA 

Anul de studiu II Semestrul IV Tipul de evaluare C4 

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 1 Curs  Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 14 Curs  Seminar 14 Laborator  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 

18 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  8 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  33 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite (ECTS) 2 

 

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 
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5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului  

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector 
Proiect  

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

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe 
profesionale 

 

Comunicare efectivă într-un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin 
utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de 
competenţă B1) 
Aplicarea adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi 
stocare a informaţiei, folosirea programelor informatice (dicţionare electronice, baze 

de date) 

Relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, 
ONG)  

Comunicare în situaţii profesionale de integrare, negociere şi mediere lingvistică şi 
culturală 

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 Un studiu aprofundat al culturii si civilizatiei engleze 

Obiectivele 

specifice 

Curs  

Seminar Să fie familiarizat cu domeniul si limbajul ingineresc 

 Să foloseasca fluent lexicul specific domeniului ingineresc 

 Să foloseasca cu usurinta cele patru competente ale limbii engleze 

mai precis sa poata sustine fluent un dialog in limba engleza, sa 

citeasca cursiv si sa inteleaga un text general sau de specialitate 

(ingineresc) si sa scrie in limba engleza.      

 Cunoasterea principalelor notiuni de gramatica englezea atat din 

punct de vedere teoretic prin explicaţii cat şi din punct de vedere 
practic  prin exercitii. 

Laborator  

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Seminar 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

UNIT 13: READING AND DIALOGUES 

 13.1 At the Hotel 

       13.1.1 Read and translate the following texts 

       13.1.2 Read the following examples of dialogues and perform 

the tasks 

4h 
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      13.1.3 Expressions and phrases used in the hotel industry 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING 

         Auto evaluation test Nr. 8    -Basic bibliography  

         Answers and commentaris to the auto evaluation test 

 

1h 

UNIT 14: READING AND DIALOGUES (Continuation) 

           14.1 At the Restaurant 

                13.1.1 Read and translate the following texts 

                13.1.2 Read the following examples of dialogues and 

perform the tasks 

                13.1.3 Expressions and phrases used in restaurants 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING 

3h  

UNIT 15: READING AND DIALOGUES (Continuation) 

           15.1 On the Phone 

           15.1.1 Read and translate the following texts 

            15.1.2 Read the following examples of 

                          dialogues and perform the tasks 

            15.1.3 Expressions and phrases used on the phone 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING 

         Auto evaluation test Nr. 9 -         Basic bibliography  

         Answers and commentaris to the auto evaluation test 

4h 

 

 

1h 

 

UNIT 16: READING AND DIALOGUES (Continuation) 

           16.1 Health 

                16.1.1 Read and translate the following texts 

                16.1.2 Read the following examples of 

                          dialogues and perform the tasks 

                16.1.3 Expressions and phrases used in the               

medical field 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING 

         Auto evaluation test Nr. 10-         Basic bibliography  

         Answers and commentaris to the auto evaluation test 

4h 

 

 

1h 

 

UNIT 17: READING AND DIALOGUES (Continuation) 

           17.1 Mail Services 

                17.1.1 Read and translate the following texts 

                17.1.2 Read the following examples of 

                          dialogues and perform the tasks 

                17.1.3 Expressions and phrases used in the               

medical field 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING 

         Auto evaluation test Nr. 11         Basic bibliography  

         Answers and commentaris to the auto evaluation test 

4h 

 

 

 

1h 

 

UNIT 18: READING AND DIALOGUES (Continuation) 

           18.1 At the Airport 

                18.1.1 Read and translate the following texts 

                18.1.2 Read the following examples of 

                          dialogues and perform the tasks 

                18.1.3 Expressions and phrases used in airports 

TASKS FOR A BETTER UNDERSTANDING 

         Auto evaluation test Nr. 12-  Basic bibliography  

         Answers and commentaris to the auto evaluation test 

4h 

 

 

1h 

 

Bibliography: 

Maria-Ana Tupan, Ghid de Conversatie, Ed. Meteor Press, Bucuresti, 2009 

● Ileana Pirvu  Olesia Sava, Limba Engleza Cum sa studiem un text, Vocabulary in Context, Ed. Corint, 

Bucuresti, 2009 

● Paicu Adina,Ghid de Limba Engleza (Teorie si aplicatii practice), Ed. Academica Brancusi, 2011 

● Alina-Antoanela Stefaniu, Radu Lupuleasa, Engleza pentru Marea Britanie, Ed. Polirom, 2006 
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● Florin Slapac, Spoken English, Ed. Teora Educational 1999 

● Mihaela Chilarescu, Constantin Paidos, Proficiency in English, Institutul European, 1996 

Fulvia Turcu, Limba Engleza pentru Inteprinzatori si Oameni de Afaceri, Ed. Sagittarius, Iasi 

Situl BBC-ului 

Alte lucrări bibliografice  
* 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    

Seminar 

- capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele asimilate 

- capacitatea de aplicare în practică 

Participare activă la seminar 60% 

Elaborare proiect 40% 

Evaluari semestriale 20 % 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanță 

Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei 
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) 

Lect.dr.  PĂSTAE OANA-MARIA 

17.09.2018 

 

 

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 
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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 ECONOMIE GENERALA 

UCB.03.05.OC.03.038 

Titularul activităților de curs S.l.dr.ing. Ianasi C. 

Titularii activităților de aplicații S.l.dr.ing. Ianasi C. 

Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare C3 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

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 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 28 Curs 14 Seminar 14 Laborator  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 

17 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  15 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual     47 

Total ore pe semestru      75 

Numărul de credite (ECTS)      3 

 

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. 

 

5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului Sala de curs cu tabla, Videoproiector 
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Desfășurare 

aplicații 
Seminar Sala de curs cu tabla, Videoproiector 

Laborator  

Proiect  

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

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe 

profesionale 
Gestionarea relatiilor de tipul cerere-oferta 

Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare 

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 

Cunoaşterea de către studenţi a sistemului de categorii şi procese economice 
utilizate de practica economică la nivel microeconomic 

Obiectivele 

specifice 

Curs Înţelegerea mecanismelor de derulare a activităţii economice, a 
comportamentelor individuale ale agenţilor economici în cadrul pieţei 
concurenţiale; 
Modelarea comportamentului consumatorilor si al firmelor în funcţie de 
modificarea mediului economic în care acţionează. 

Seminar Dezvoltarea capacitatii studentilor de a analiza si previziona activitatile 

desfasurate de agentii economici pe piata. 

Laborator  

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Stiinta economiei, economia de piatã modernã 

Economia formã a actiunii sociale 

2h prelegerea,  

dialogul 
 

2. Bunurile economice 

Formele utilitatii economice 

2h  

3. Teoria comportamentului consumatorului 

Interesele si preferintele consumatorului 

Echilibrul si alegerea consumatorului 

2h  

4. Factorii de productie.  

Natura. Munca. Capitalul 

2h  

5. Veniturile  

Salariul, profitul, dobanda, renta 

2h  

6. Costurile.  

Mãrimea, structura si dinamica unui cost. 

Cererea. Oferta  

2h  

7. Piata, concurenta si pretul 

Piata. Tipuri de piete 

Concurenta. Pretul 

2h  

Bibliografie   

1.Avram L. G. - Economie. Teorie și aplicații, Editura Economică, Bucuresti, 2017; 

2.Badea F.- “Strategii economice ale întreprinderii industriale”, Editura ALL, Bucureşti, 1998; 
3.Bălăceanu C., Bentoiu C. - Microeconomie, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007 

4.Bărbulescu C., Gavrilă T. – “Economia şi gestiunea întreprinderii”, Editura Economică, Bucureşti, 1999; 

http://www.edecon.ro/carte/1437/economie-teorie-si-aplicatii_laurentia-georgeta-avram/
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5.Constantinescu D., Nistorescu T., Tumbăr C., Meghişan Gh., - “Economia întreprinderii”, Editura Universitaria, 
Craiova, 2000; 

6.Coşea M, Curs de economie, Editura Tribuna Economică, Bucuresti, 2003 

7.Deaconu A., - “Economia întreprinderii”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1998; 
8.Istocescu A  - Managementul IMM, Editura Economică, Bucureşti, 2009 

9. Heyne P. – Modul economic de gandire, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1991; 

10.Nicolescu O. – “Economia, firma şi managementul bazat pe cunoştinţe”, Editura Economică, Bucureşti, 2008; 
11.Nistorescu T., Meghişan Gh. – “Economia întreprinderii”, Editura Scrisul românesc, Craiova, 2000; 
12.Şerban C. – Riscul în activitatea  agenţilor economici, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009                                       
13.Vărzaru M., - “Economia întreprinderii”, Editura Helios, Craiova, 2007; 
14.http://elth.ucv.ro/fisiere/probleme%20studentesti/Cursuri/Ivan%20Felicia/Curs%20Economie%20Generala.pdf 

Alte lucrări bibliografice  

 
 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Stiinta economiei, economia de piatã modernã, 

exemple de promotori ai economiei si activitatea 

acestora 

2h lucrul cu manualul şi 
alte cărţi; demonstraţia 
didactică; exerciţiul 

 

2. Bunurile economice, formele utilitatii 

economice. Exemple, studii de caz 
2h  

3. Interesele si preferintele consumatorului, 

echilibrul si alegerea consumatorului. Exemple, 

studii de caz 

2h  

4. Factorii de productie: munca, natura, capitalul 2h  
5. Veniturile. Salariul, profitul, dobanda, renta 2h  
6. Costurile, mãrimea, structura si dinamica unui 
cost. Cererea si oferta. Exemple 

2h  

7. Piata, concurenta, pretul. Exemple, studii de caz 2h  
1.Bălăceanu C., Bentoiu C. Microeconomie, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007 

2.Didier M. – “Economia: regulile jocului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994; 
3.Nicolescu O. – “Economia, firma şi managementul bazat pe cunoştinţe”, Editura Economică, Bucureşti, 2008; 
4.Şerban C. – Riscul în activitatea agenţilor economici, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009                                                                                
5.Vărzaru M., - “Economia întreprinderii”, Editura Helios, Craiova, 2007; 

6.https://www.scribd.com/doc/58560753/Curs-Economie-Generala 

7.https://graduo.ro/cursuri/economie/economie-generala-14625 

8.http://elth.ucv.ro/fisiere/probleme%20studentesti/Cursuri/Ivan%20Felicia/Curs%20Economie%20Generala.pdf 

9.http://www.academia.edu/7011145/Curs_Economie 

Alte lucrări bibliografice 
* 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 
-corectitudinea cunoştinţelor acumulate  
-gradul de asimilare a limbajului de 

Evaluare scrisa  

(2 subiecte) 

60% 

https://www.scribd.com/doc/58560753/Curs-Economie-Generala
https://graduo.ro/cursuri/economie/economie-generala-14625
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specialitate 

Seminar 

-evaluare pe parcursul semestrului care 

consta in realizarea unor studii de caz 

 

Prezenta la seminar 

Rezolvarea  

temelor propuse la 

seminar 

30% 

 

 

10% 

Laborator  
 

- 

  

Proiect  -   

Standard minim de performanță 
Cerinţe pentru nota 5: Cunoaşterea de către studenţi a principalilor termeni economici. Demonstrarea, la evaluare, a 

cunoasterii notiunilor despre cerere, oferta, factori de productie 

* 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 (seminar) 

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 Protecția mediului 
UCB.03.05.OC.03.038 

Titularul activităților de curs Sl.dr.ing. Șchiopu Emil Cătălin 

Titularii activităților de aplicații Sl.dr.ing. Șchiopu Emil Cătălin 

Anul de studiu II Semestrul  Tipul de evaluare C3 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DC 

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 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
28 Curs 14 Seminar 14 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 

17 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  10 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  47 

Total ore pe semestru  75 

Numărul de credite (ECTS) 3 

 

4. Precondiții 
Curriculum* - 

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, videoproiector 

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 

C5.4 Evaluarea metodelor de reducere / eliminare a efectelor 

nocive ce pot apărea la funcţionarea 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 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 

Disciplina Protecția Mediului asigură dobândirea cunoştinţelor 
ştiinţifice privind relaţia dintre mediul natural şi procesele 
economice în vederea adaptării deciziilor la nivel micro şi 
macroeconomic referitoare la crearea unei economii “curate”. 

Obiectivele 

specifice 

Curs Conţinutul disciplinei este în măsură să provoace o reconsiderare 

a activităţii economice faţăde mediul natural, inclusiv pe plan 
decisional 

Seminar Cunoașterrea surselor de poluare și a poluanților rezultați din 
diferite activități industriale 

Laborator  

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Probleme generale ale poluării mediului 
1.1. Surse de poluare  

6   
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1.2. Poluarea atmosferei 

1.3. Poluarea apelor  

1.4. Degradarea şi poluarea solului  
1.5. Poluarea cu radiaţii  
1.6. Poluarea fonică 

1.7. Poluarea termică 

1.8. Poluarea urbană 

 

 

 

Predare interactivă 

Şedinţe de 
Brainstorming 

Prelegere 

2. Componente ale protecţiei mediului 
2.1. Protecţia resurselor de apă 

2.2. Protecţia atmosferei  
2.3. Protecţia solului  
2.4. Controlul şi combaterea vibraţiilor şi 
zgomotelor  

2.5. Controlul radioactivităţii mediului  
2.6. Controlul circuitului deşeurilor 

6 

3. Evaluarea impactului ecologic 

3.1. Selecţia  
3.2. Stabilirea domeniului 

2 

 

Bibliografie minimală: 

Racoceanu C, Şchiopu C. – Tehnologii de protecţie şi depoluare a aerului, Editura Academica 

Brâncuşi; Târgu Jiu, , 142 pag, ISBN 978-973-144-346-1  , 2010.  

Popa R.G.,  Racoceanu, C., Şchiopu E.C. Tehnici de monitorizare şi depoluare a aerului, Editura  

Sitech, Craiova, 280 pag., ISBN 978-973-746-894-9, 2008 , cod CNCSIS 170. 

Schiopu Emil – Catalin, Metodologia intocmirii studiilor de mediu, Editura “Academica 

Brâncuşi” Târgu – Jiu, 2019, ISBN 978-973-144-883-1, 238 pag. 

Gheorghe GĂMĂNECI, Emil HRISTOV, Biliana PETROVA, Emil Cătălin ŞCHIOPU, Alina 

Loredana MOC, Ecologie şi protecţia mediului, Editura “Academica Brâncuşi” Târgu – Jiu, 

2008, ISBN 978 – 973 – 144 – 183 – 2, 197 pag. 

Alte lucrări bibliografice  

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1. Indicatori de calitate reglementaţi. 3 Lucrul în echipă,  
Exerciţii 
Brainstorming 

 

2. Indicatori pentru aprecierea biodiversităţii 4 

3. Metodologii de promovare a proiectelor de 

inginerie a mediului 

4 

4. Evaluarea integratăa impactului activităţilor 
socio-economice asupra mediului 

3 

* 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 
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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 

- corectitudinea si completitudinea 

cunoștințelor 
- coerenţa logică 

- gradul de asimilare a limbajului 

de specialitate 

Evaluare orala (finală în 
sesiunea de examene):  

- Expunerea liberă a 
studentului;  

- Conversaţia de evaluare;  
- Chestionare orală. 

 

 

 

60% 

Seminar 

- criterii ce vizează aspectele 
atitudinale: conștiinciozitatea, 
interesul pentru studiu individual 

- capacitatea de a opera cu 

cunoștințele asimilate 

-  capacitatea de aplicare în 
practică 

Teme seminar  

 

30% 

Laborator  
   

Proiect     

Standard minim de performanță 
Minim 5 surse de poluare, tipuri de poluanți și tehnici de control a poluarii. 

* 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 

Șchiopu Emil Catalin 

 

Șchiopu Emil Catalin 

 

 

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 SOCIOLOGIE 

UCB.03.05.OC.03.039 

Titularul activităților de curs Cilibiu Andreea 

Titularii activităților de aplicații  

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare C4 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DC 

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 2 Curs 2 Seminar  Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 
28 Curs 28 Seminar  Laborator  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 

10 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  2 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  22 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite (ECTS) 2 

 

4. Precondiții 
Curriculum* u 

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  

Proiect  

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

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe 
profesionale 

 

1.  Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională  
2.  Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi 

deontologiei profesionale  

3. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia 
publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient  

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 

Cunoaşterea din punct de vedere ştiinţific a vieţii sociale; Cunoaşterea 
mecanismelor ce stau la baza funcţionării societăţii, a coeziunii sociale. 

Obiectivele 

specifice 

Curs Identificarea și înțelegerea conceptelor sociologice fundamentale; 
Cunoașterea dintr-o perspectivă sociologică a comportamentului uman; 
Dezvoltarea capacității de analiză și argumentare dintr-o perspectivă 
sociologică a conceptelor dezbătute. 

Seminar  

Laborator  

Proiect  

 

 

 

  8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 

Tema 1 - OBIECTUL ȘI PROBLEMATICA 
SOCIOLOGIEI 

•I. Argument 
•II. Concepte de bază. Definiții. Obiect de studiu. 
Scop 

•III. Funcții teoretice și aplicative ale sociologiei 
•IV. Fondatorii sociologiei 
•V. Principalele perspective și abordări în 
sociologie 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 

 6 ore 
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•VI. Sociologia - știință a problemelor sociale 

 

Tema 2 - CULTURA, SOCIETATEA ȘI 
INDIVIDUL 

▪I. Socializare – factori sau agenți ai socializării 
▪II. Cultura. Definiţie. Elemente componente. 
Relaţia dintre cultură şi societate 

 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 

4 ore 

Tema 3 - COMUNITĂȚILE ȘI SOCIETĂȚILE 
UMANE 

▪I. Comunități, societăți 
▪II. Comunitățile rurale; specificul spațului rural  
▪III. Comunitățile urbane; specificul spațului 
urban 

 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 

4 ore 

Tema 4 -  GRUPURILE SOCIAL-UMANE 

▪I. Grup social 

▪II. Clasificare 

▪III. Grupurile ca instrument în dezvoltarea 
personală 

 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 

2 ore 

Tema 5 - INSTITUȚII SOCIALE, 
STRUCTURA SOCIALULUI, FUNCŢIILE 
SISTEMELOR SOCIALE 

▪I. Instituții sociale 

▪II. Structura socială.  
▪III. Funcții sociale. 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 

4 ore 

Tema 6 – DEVIANȚĂ ȘI MARGINALIZARE 

▪I. Devianță și marginalizare  
▪II. Devianţă şi funcţionalitate socială 

▪III. Definirea devianţei în domeniul vast al 
sociologiei. Tipuri. Cauze 

 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 

4 ore 

Tema 7 - METODOLOGIA CERCETĂRILOR 
SOCIO-UMANE EMPIRICE 

▪I. Precizări terminologice 

▪II. Construcția metodologică a cercetării sociale. 
Elemente de design al cercetării sociale. Tehnici 
de cercetare sociologică 

Prelegere, dialog, prezentare power-point 

4 ore 

Bibliografie obligatorie: 

Chelcea, S. (2007). Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative (ed. a III-

a). Bucureşti, România: Editura Economică. 
Giddens, A. (2001). Sociologie. București, România: Bic All. 
Gorun, Adrian, Dezvoltare socială şi globalizare, Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2012; 

Gorun, Adrian, O istorie recentă a capitalului social. Marea Ruptură şi noua matrice existenţială, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012; 
Otovescu, Dumitru, (2009): Sociologie generală,  Editura Beladi, Craiova; 
Rădulescu, M.S. (2010). Sociologia devianţei şi a problemelor sociale, Bucureşti: Editura Lumina 
Lex. 

Zamfir C., & Vlăsceanu L. (1998). Dicţionar de sociologie. Bucureşti, România: Babel. 
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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 
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. 

Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  Evaluare orală cu bilete de examen 
– Evaluare sumativă la sfârșitul 

semestrului  

Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului) 

Prezență la curs 

70% 

20% 

 

10% 

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 

pro şi contra studiate 

10.5. 

Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar 

 - - 

 

 Capacitatea de a utiliza corect noțiunile 

de bază 

Dobândirea abilităţii de rezolvare a cazurilor 
practice 

Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute 
de alţii 
Capacitatea de a construi tipurile de argumente 

pro- şi contra studiate 

Prezență la activitățile de seminar -  - 

10.6. Standard minim de performanţă 

-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 
• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 
-Standarde pentru nota 10:            
• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare                                                              
a limbajului de specialitate 

* 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 

Cilibiu Andreea 

Semnăturile titularilor de 

aplicații (laborator) 

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 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

Facultatea Facultatea de   Inginerie                                                                                                               

Departamentul Inginerie Industrială şi Automatică 

Domeniul de studii Ştiinţe Inginereşti Aplicate 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de 

studii/specializarea 

Inginerie Medicală 

 

2. Date despre disciplinã 

Denumirea disciplinei ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

UCB.03.05.OC.03.039 

Titularul activităţilor de curs Dr. Andreea Cilibiu 

Titularii activităţilor de aplicaţii  

Anul de 

studiu 

II Semestrul 3 Tipul de 

evaluare 

C4 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 
I a) Număr de ore pe 
săptămână 

2 Curs 2 Seminar - Laborator  Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru 

din planul de învățământ 28 Curs 28 Seminar  Laborator  Proiect - 

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 12 

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

10 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  - 

II d) Tutoriat  - 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  22 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite (ECTS) 2 

 



    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Nu 

4.2 de competenţe         Nu 

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfãşurare a cursului   Videoproiector, internet 

5.2. de desfãşurare a 
seminarului/laboratorului 

 - 

    6. Competenţele specifice acumulate 
Competenţe profesionale 

 

 

Competența de limitare, identificare și soluționare a 
situațiilor potențial conflictuale cu implicații de natură 
etică; 
Competențe de elaborare și implementare a codurilor 
etice și de conduită profesională; 

Competente 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. 

 

    7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Însuşirea într-un mod adecvat a conceptelor specifice 

eticii şi integritaţii academice pentru aplicarea lor în 
dezvoltarea unei cariere profesionale responsabile, 
conduita morală fiind un important reper al 
profesionalismului. 

7.2 Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, apreciere şi 
valorizare a principalelor puncte de vedere privind etica 

academică; Dezvoltarea abilităților de identificare și 
soluționare a problemelor cu implicații de natură etică 
(dileme etice);  

Dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor necesare pentru 
intelegerea, respectarea, elaborarea, implementarea 

codurilor de etică si integritate profesională 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 
VALORI ŞI NORME. DELIMITĂRI 
CONCEPTUALE 

VALORILE ŞI NORMELE UNIVERSITARE 

4h Slid-uri +videoproiector 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare  

 

SCHIŢA PENTRU O ETICĂ 
UNIVERSITARĂ POSIBILĂ LA 
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN 
BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU 
 

4h Slid-uri +videoproiector 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare  

 

CORUPŢIA CA FENOMEN SOCIAL. 4h Slid-uri +videoproiector  



STRATEGIA ANTICORUPȚIE ÎN 
EDUCAȚIE. PLANUL DE INTEGRITATE 

 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare  

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI 
DREPTUL DE AUTOR 

 

LIPSA DE INTEGRITATE ACADEMICĂ 
 

4h Slid-uri +videoproiector 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare  

 

 

PLAGIATUL 

 

4h Slid-uri +videoproiector 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare  

 

ALTE FORME DE LIPSĂ DE ONESTITATE 
ACADEMICĂ 

4h Slid-uri +videoproiector 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

 

CONSECINȚE ȘI SANCȚIUNI 

 

EFECTELE SOCIALE ALE LIPSEI DE 

INTEGRITATE ACADEMICĂ 

4h Slid-uri +videoproiector 
 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare  

 

Bibliografie: 

Ariely, D. (2012). Adevărul (cinstit) despre necinste. Cum îi minţim pe toţi, dar mai ales pe noi înşine. 
Bucureşti: Editura Publica 

Boncu, S. (2000). Devianţa tolerată. Iași: Editura Universităţii Al. I. Cuza 

Boncu, Ş. Curelaru, M., Nastas, D., Onici, O. (2017). Norme, legi și avertizori, in Psihologia Socială, 
Iasi, Nr. 40 

Carta Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Cathcart, Th., (2014). Dilema. Cum alegem când nu avem de ales. Bucureşti: Editura Philobia,  

Francione, G., Charton, A., (2015). Să mâncăm etic. O analiză a moralităţii consumului de animale, 

Bucureşti: Editura Adenium 

Gorun, Adrian, EDUCAŢIA ÎNCOTRO? Modele de administrare a sistemului educaţional, editura 

Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010 

Gorun, Adrian, Gorun, Horaţiu, Ghid pentru activitatea în administraţia publică centrală şi locală, 
Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010 

Haidt, J. Mintea moralistă. De ce ne dezbină politica şi religia? Bucureşti: Editura Humanitas 

Ioan, B., Astărăstoaie, V. (2013). (ed.). Dileme etice la finalul vieţii, Iaşi: Editura Polirom. 
Ionescu Gh. Gh., Bibu N., Munteanu V., Gligor D. (2010) Etica în afaceri. Timişoara: Editura 
Universităţii de Vest din Timișoara 

Mihailov, E. (2017). Arhitectonica moralitatii. Bucuresti: Editura Paralele 45 

Miroiu, A., (1995). Etica aplicata. Bucuresti: Editura Alternative, Filosofie & Societate 

Morar, Vasile,  Etica în afaceri şi politică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006 

Morar, Vasile, Moralităţi elementare, Editura Paideia, Bucureşti, 2004 

Olaru, B. Holman, A., (coord.). (2015). Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi noi 
cercetări empirice. Bucureşti: Editura Prouniversitaria 

Peseschkian, N. (2005). Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie. Bucureşti: Editura Trei 

Singer, P. (2006), Tratat de Etică, Bucureşti: Editura Polirom 

Singer, P. (2017). Altruismul eficient. Ghid pentru o viaţă trăită în mod etic. Bucureşti: Editura Litera 

Stoica, Stelian, Prelegeri de etică, Editura Universităţii din Bucureşti, 1974 

Taleb, N.N. (2014). Antifragil. Ce avem de câştigat de pe urma dezordinii. Bucureşti: Editura Curtea 
Veche 

https://www.transparency.org.ro/stiri/comunicate_de_presa/2018/21februarie1/index.html 

https://www.transparency.org.ro/stiri/comunicate_de_presa/2018/21februarie1/index.html


https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ongoing-reforms-and-policy-

developments-56_ro  

8.2 Seminar/Laborator  Metode de predare Observaţii 
-  - - 

  

   

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi 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 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

 

- corectitudinea si completitudinea 
cunoştinţelor 

Evaluare orală cu bilete de 
examen – Evaluare sumativă la 
sfârșitul semestrului  
Evaluare formativă (pe tot 
parcursul semestrului) 
Prezență la curs 

 

70% 

20% 

10% 

- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

 

10.5 Seminar 

/ laborator 

- -  

 

 

  

10.6 Standard minim de performanţă 
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale);  

• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri;  
     

Data completării Semnătura titularului de 
curs 

Cilibiu Andreea 

Semnăturile titularilor de 
aplicații 

19.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura Directorului de 
departament 

Mihuț Nicoleta Maria 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ongoing-reforms-and-policy-developments-56_ro
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ongoing-reforms-and-policy-developments-56_ro
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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  
UCB.03.05.ID.04.040 

Titularul activităților de curs Ș. L. dr. ing. Alin Stăncioiu 

Titularii activităților de aplicații Ș. L. dr. ing. Alin Stăncioiu 

Anul de studiu II Semestrul IV Tipul de evaluare C4 

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 30 Curs  Seminar    Practică 30 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 90 Curs  Seminar  Practică 90 Proiect  

 

II Distribuția fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0 

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

pe teren 

3 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  7 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  10 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite (ECTS) 4 

 

4. Precondiții 
Curriculum* Știința  materialelor; Sisteme biologice; Știința materialelor biopolimerice; Biochimie; 

Biomateriale; Optică medicală și echipamente optice. 
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 

 

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 medical 
C4 Conceperea, proiectarea, execuţia si mentenanţa 
dispozitivelor 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 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 familiarizarea cu operarea, proiectarea, execuția și 
mentenanța dispozitivelor medicale, precum și cu 
implementarea modelelor sistemelor biologice/structurilor 

biomecanice în investigarea medicală. 
Obiectivele 

specifice 

Curs  

Seminar  Cunoașterea implicațiilor noțiunii de biocompatibilitate cu în 
Ingineria medicală; 
 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 
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procedeelor tehnologice de realizare a dispozitivelor medicale; 

Capacitatea de a efectua lucrări de cercetare privind investigarea și 
testarea biomaterialelor 

Laborator  

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

1. Metode de încercare și analiză a 
materialelor metalice. 

2. Aliaje de tip Co-Cr: 

3. Titanul și aliajele de titan 

4. Aliaje neferoase. Aliaje dentare: corelații între 
metodele de obținere și procesare, diagrame de 
echilibru, aspecte microstructurale, proprietăți, 
utilizare 

5. Pulberi metalice. 

6. Aplicații ale modelelor pulsatile ale sistemului 
circulator. 

7. Aplicații ale modelelor nepulsatile ale 
sistemului circulator 

8. Aplicații ale modelării compartimentale 

9. Aplicații ale modelării sistemului respirator 

10. Compoziția chimică a materiei vii. 
11. Procese biochimice de transformare a 

poliglucidelor  

12. Procese biochimice de transformare a lipidelor 

13. Procese biochimice de transformare a 

proteinelor 

14. Biocompatibilitatea polimerilor. 

15. Biomateriale polimerice naturale. 

16. Biomateriale polimerice sintetice. 

17. Aplicații ale biocompozitelor 

18. Criterii de selecție a biomaterialelor 

19. Analiza macroscopică și microscopică a 
biomaterialelor 

20. Construcția, funcționarea și modul de lucru al 
echipamentelor optice din dotarea cabinetelor de 

oftalmologie 

21. Construcția, funcționarea și modul de lucru al 
echipamentelor specifice din dotarea atelierelor de 

optometrie/optica medicala. 

90 

ore 

- conversația 
euristică 

- problematizarea 

- explicația 
didactică 

- studii si 

exemplificări in 
cadrul companiilor 

partenere de 

practica 

 

 

Bibliografie minimală: 
Bibliografie: 

1. Alexandru, I. – Metalurgie fizică, vol. I și II, Institutul Politehnic Iași, 1979. 
2.  Bibu, M. - Studiul metalelor, Ed.  Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2000. 
3. Brown B.H., Smallwood R.H., Barber D.C., Hose D.R., Medical physics and biomedical 
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engineering, Medical Sciences Series, IOP 1999. 

4.  Bunea D., Materiale biocompatibile, Ed. BREN București, 1998. 
5. Carp,V.,şa. - Elemente de știința și tehnologia materialelor, Ed. Tehn, București, 1998. 
6. Carţis, I. - Tratamente termice, Editura Facla, Timișoara, 1982. 
7.  Chiriță Gh, Chiriță M.: Tratat de biomolecule, Vol. I, Vol. II, Editura Sedcom Libris, Iași, 2009 

8. Cincu, C., Iovu, H., Biomateriale polimerice și aplicații medicale, Ed. Politehnica Press, București, 
2009. 

9. Cîrțînă D. – Biochimie, Ed. Academica Brâncuși, Tg. Jiu, 2010. 
10.    Dumitrașcu N., Biomateriale și biocompatibilitate, Ed. Univ. A.I. Cuza, Iași, 2007. 
11. Ghițulică C., Andronescu, E.,  Introducere în studiul biomaterialelor, Ed. Politehnica Press, 

București, 2008. 
12. Gligor E., Ciupa R., Roman M. Fiziologie. Noțiuni fundamentale pentru ingineri, Casa Cărții de 

Știință, Cluj-Napoca, 2001. 

13. Gorduza L., Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Ed. CERMI, Iași, 2002. 
14. Mihuț N., Pasăre M., Aplicarea principiilor mecanicii și rezistenței materialelor în teoria 

vibrațiilor sistemelor tehnice,  Editura SITECH, Craiova, 2012, 
15. Pasăre M, Rezistența Materialelor, Teorie și aplicații,  Sitech, Craiova,  2010.  

16. Pop Gh., Biomateriale și componente protetice metalice, Ed. TEHNOPRESS, Iași, 2004. 
17. Rafiroiu D., Modelarea si simularea sistemelor medicale: Sistemul cardiovascular. Vol I Teorie si 

exemple, Mediamira, Cluj-Napoca, 2006 

18. Rândașu I., Biomateriale stomatologice, Ed Medicală, București, 1996. 
 

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 

 

 

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. 
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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 

Ș. L. dr. ing. Alin Stăncioiu 

 

Ș. L. dr. ing. Alin Stăncioiu  

 

 

 

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 Securitatea si igiena muncii 

UCB03.05 FacC04.041 

Titularul activităților de curs S.l.dr.ing. Adriana Tudorache 

Titularii activităților de aplicații S.l.dr.ing. Adriana Tudorache 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare V4 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DC 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

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

DL 

 

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 0 

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

pe teren 

0 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  0 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  - 

Total ore pe semestru  56 

Numărul de credite (ECTS) 2 

 

4. Precondiții 
Curriculum*  

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 seminar dotată cu videoproiector 

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 

 

C5.1 Descrierea rolului şi modului de aplicare a 
normelor de securitate în exploatarea 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 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 

Cunoaşterea activităţilor de protecţie a muncii, de prevenire a 
acidentărilor şi îmbolnăvirilor profesionale 

Obiectivele 

specifice 

Curs Aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a 
acidentărilor şi îmbolnăvirilor profesionale 

Seminar Aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a 
acidentărilor şi îmbolnăvirilor profesionale 

Laborator  

Proiect  
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8.Conținuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

 1. Cadrul legislativ general referitor la 

securitatea şi sănătatea în muncă, concepte 
de baza privind securitatea şi sănătatea în 
muncă 

4h 

 

- 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.Prevenirea si evaluarea riscurilor 

profesionale 

8h 

 

3. Organizarea actiunilor de prevenire şi 
protecţie - actiuni in caz de urgență 

8h 

 

 4. Instruirea privind securitatea și sănătatea 
în muncă; semnalizare de securitate; 

evidenţe şi raportări în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă; noţiuni privind 
managementul performant al securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

8h 

 

Bibliografie minimală: 

1. Darabonţ Al., Pece Șt., Protecţia muncii – manual pentru învăţământul universitar. Editura 
Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1996 

2. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 

3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
4.Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 

5.Legea 307/2006 

6.Norme generale de aparare impotriva incendiilor 

7.Darabont Al. Tănase N. cu colaborare Mincă G.- Ghid pentru evaluarea nivelului de securitate 

în muncă - parte l – ICSPM Bucureşti 1997. 
8.Darabont Al. Ghid pentru evaluarea nivelului de securitate în muncă. Partea I, Risc şi 
securitate în muncă, I.C.S.P.M., Bucureşti, nr. 3-4/1994, p. 57-115; 

9.Darabont Al. Pece Şt. Dăscălescu A. – Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
Bucureşti, Ed. AGIR  vol l, ll 2001 

10.Darabont Al. Nisipeanu S. Darabont D.  – Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă, Bucureşti, 
Ed. AGIR  2002 

11.Ionescu S., Asigurarea calităţii, INID, Bucureşti, 1993. 
12.Kovacs Şt. Darabont D. Ghid pentru autoevaluarea securităţii în muncă la nivelul unităţilor 
mici şi mijlocii, ICSPM, Bucureşti, 1998. 
13.Mincă G - Prevenirea – un demers global – introducere în studiul prevenirii riscurilor 
profesionale – revista ICSPM - RISC ŞI SECURITATE - Bucureşti 1997. 
14. Babut G.-Managementul securitatii si sanatatii in munca – suport de curs,Universitatea din Petrosani, 

2010-2011. 

Alte lucrări bibliografice  
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Aplicații (seminar)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

1. Cadrul legislativ general referitor la 

securitatea și sănătatea în muncă 

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 formativa. 

 

2. Concepte de bază referitoare la securitatea și 
sănătatea în muncă 

2h 

3. Notiuni despre riscuri generale si prevenirea 

lor 

2h 

4. Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea 

lor in sectorul corespunzator activitatii 

intreprinderii si/sau unitatii 

2h 

5. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor 4h 

6. Organizarea activităţilor de prevenire 
2h 

7. Elaborarea documentelor necesare activităţii 
de prevenire şi protecţie 

2h 

8. Acţiuni în caz de urgenţă: planuri de urgenţă 
şi de evacuare, prim  ajutor  

4h 

9.Semnalizare de securitate. Instruirea privind 

securitatea și sănătatea în muncă 

4h 

10. Evidenţe şi raportări în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă 

2h 

11. Noţiuni privind managementul performant 
al securităţii şi sănătăţii în muncă: sisteme 
integrate 

2h 

Bibliografie: 

1. Darabonţ Al., Pece Șt., Protecţia muncii – manual pentru învăţământul universitar. Editura 
Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1996 

2. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 

3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
4.Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 

5.Legea 307/2006 

6.Norme generale de aparare impotriva incendiilor 

7.Darabont Al. Tănase N. cu colaborare Mincă G.- Ghid pentru evaluarea nivelului de securitate 

în muncă - parte l – ICSPM Bucureşti 1997. 
8.Darabont Al. Ghid pentru evaluarea nivelului de securitate în muncă. Partea I, Risc şi 
securitate în muncă, I.C.S.P.M., Bucureşti, nr. 3-4/1994, p. 57-115; 

9.Darabont Al. Pece Şt. Dăscălescu A. – Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
Bucureşti, Ed. AGIR  vol l, ll 2001 

10.Darabont Al. Nisipeanu S. Darabont D.  – Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă, Bucureşti, 
Ed. AGIR  2002 

11.Ionescu S., Asigurarea calităţii, INID, Bucureşti, 1993. 
12.Kovacs Şt. Darabont D. Ghid pentru autoevaluarea securităţii în muncă la nivelul unităţilor 
mici şi mijlocii, ICSPM, Bucureşti, 1998. 
13.Mincă G - Prevenirea – un demers global – introducere în studiul prevenirii riscurilor 
profesionale – revista ICSPM - RISC ŞI SECURITATE - Bucureşti 1997. 
14. Babut G.-Managementul securitatii si sanatatii in munca – suport de curs,Universitatea din Petrosani, 

2010-2011. 
* 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 
Evaluare finală (sumativă) Proba scrisă 60% 

 Prezenţă curs 10% 

Seminar Evaluare formativă Seminar 30% 

 

Standard minim de performanță 

Standard minim de performanţă Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de 
aplicare a lor dovedite prin: 

- realizarea temelor de seminar conform programei şi cerinţelor 
* 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. Adriana Tudorache 

 

 

S.l.dr.ing. Adriana Tudorache  

 

 

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 LIMBA FRANCEZĂ III 
UCB.03.05.Fac.04.042 

Titularul activităților de curs  

Titularii activităților de aplicații Lect.univ.dr. Păstae Oana Maria 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare C3 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DC 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  

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

DL 

 

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

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

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învățământ 14 Curs 28 Seminar 14 Laborator  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 

13 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  8 

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) 2 

 

4. Precondiții 
Curriculum* - 

Competențe  Nivelul B1 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. 
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5. Condiții* 

 Desfășurare a cursului  

Desfășurare 

aplicații 
Seminar Sală de curs, dotată cu calculatoare, laptop, videoproiector, cabinet 

fonic 

Laborator  

Proiect  

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

 

6. Competențe specifice acumulate* 

Competențe profesionale 

 

 Comunicare efectivă într-un cadru larg de contexte profesionale  

şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în 
vorbire şi scriere, Aplicarea adecvată a tehnicilor generale de 
documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei, folosirea 
programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date), 

 Relaţionarea în contexte instituţionale diverse,  
 Comunicare în situaţii profesionale de integrare, negociere şi  

mediere lingvistică şi cultural. 
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 
Exprimarea rapidă prin punerea în scenă a situaţiilor din viaţa 
cotidiană, printr-o abordare ludică a gramaticii şi un dialog 
permanent între studenţi şi profesor. 

Obiectivele 

specifice 

Curs  

Seminar Folosirea diverselor modalităţi de comunicare adecvate în diverse 
situaţii de comunicare profesională;  
Aplicarea cunoştintelor asimilate prin utilizarea lor în competenţa de 
exprimare orală; 
Aplicarea unor metode moderne care să cuprindă gramatica 
comunicativă, documente autentice, materiale sonore. 

Laborator  

Proiect  

 

8. Conținuturi 

 Aplicații (seminar/laborator/proiect)* 
Nr. 

ore 
Metode de predare Obs. 

-La présentation du contenu du cours, des 
taches de travail et de la manière 
d’évaluation 

-Exprimer vos goûts  
-Dire la fréquence d’une action 

 Expunere 

Prezentarea de explicaţii alternative; 
Dezbatere, aplicaţii practice; 
Răspunsuri directe la întrebările 
studenţilor 
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-La liaison avec [t] 

-Les partitifs 

-Les démonstratifs 

-C’est/ce n’est pas 

-Les DOM TOM 

 Prezentarea de explicaţii alternative 

Dezbatere, aplicaţii practice 

Răspunsuri directe la întrebările 
studenţilor 

 

-Les pronoms interrogatifs 

lequel/laquelle/lesquel(le)s 

-La Suisse 

-équipement médical 

 

Expunerea teoretică, prin mijloace 
auditive şi vizuale 

Încurajarea participării active a 
studenţilor 

 

 

-Les pronoms en et  y 

-La Belgique 

-dispositifs techniques en médecine 

  

- L’adjectif qualificatif 
-Le Canada 

  

-Les possessifs 

-Le Maroc 

 Expunerea teoretică, prin mijloace 
auditive şi vizuale 

Conversaţie 

Invăţarea limbii străine asistată de 
calculator 

 

-L’article partitif 
Le Sénégal 

 Conversaţie 
 

Evaluation    

Bibliografie minimală: 
Păstae Oana 
Maria 

Le français 
professionnel 

Editura Academica 2012 Tg-Jiu 

Brăescu, Maria 

 

Limba franceză: fără 
profesor 

Niculescu 2000 Bucureşti 

Cosăceanu, 
Anca 

Gramatica limbii 

franceze 

100+1 Gramar 1999 Bucureşti 

Gorunescu, 

elena 

Lexicul francez prin 

exerciţii 
Teora 2003 Bucureşti 

Negreanu, 

Aristiţa 

Dicţionar de expresii 
român-francez 

All Educaţional 2000 Bucureşti 
 

Alte lucrări bibliografice : 
1. Abry Dominique, Marie-Laure Chalaron, 2004, La grammaire des premiers temps, volume 1,2,  Presse 

Universitaires de Grenoble 

2. Tauzin Béatrice, Dubois Anne-Lyse, 2006, Objectif Express, Hachette, Paris 

3. Riehl Laurence, Michel Soignet, Marie –Hélène Amiot, 2006, Le français des relations européennes et 
internationales, Hachette, Paris 

1 4. Capelle G., Gidon, N., 2009, Reflets Methode Francaise, Hachette 
Sites Internet: 

www.francophonie.org 

www.tv5.org 

www.phonetique.free.fr 

www.linguistes.com 

Dictionnaires: 

1. TLF informatisé 

2. Le Nouveau Petit Robert 2008, Josette Rey-Debove, Alain Rey, Paris, 2008 

3. Le Petit Robert -version électronique du Nouveau Petit Robert, Josette Rey-Debove, 

Alain Rey, Paris 

http://www.francophonie.org/
http://www.tv5.org/
http://www.phonetique.free.fr/
http://www.linguistes.com/
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* 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    

Seminar 
Examinare orală cu bilete Evaluare sumativă 50% 

 

Participare activă pe parcursul 
semestrului  

Exprimare scrisă şi orală 

Evaluare formativă 50% 

Laborator  
   

Proiect     

Standard minim de performanță 

 Obţinerea a cel puţin 45% 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 

 Lect.univ.dr. Păstae Oana Maria     

           

 

Semnătura Directorului de departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 

 

 

 

 

 



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 ANALIZA RISCURILOR 
UCB.03.05.Fac.03.043 

Titularul activităților de curs s.l.dr.ing.Ianași C. 
Titularii activităților de 

aplicații 
s.l.dr.ing.Ianași C. 

Anul de 

studiu 

II Semestrul I Tipul de 

evaluare 

V3 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opționalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DL 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 0 

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

specialitate și pe teren 

0 

II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii  0 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări (Evaluări) 2 

IV Alte activități: 0 

 

Total ore studiu individual  0 

Total ore pe semestru  56 

Numărul de credite (ECTS) 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

Desfășurare 

aplicații 
Seminar  

Laborator Sala va fi prevăzută cu conexiune la Internet, laptop, videoproiector 
pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter interactiv şi 
documentare on-line, pe baza unor studii de caz. În timpul şedinţelor 
de aplicații se vor desfăşura scurte seminarii din notele de curs, iar 

studenţii vor efectua aplicaţii în acord cu informaţiile primite la curs. 
Proiect  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

  

 

1. Analiza si implementarea tehnicilor si tehnologiilor specifice pentru producţie si 
consum durabil si conservarea resurselor.  

2. Aplicarea sistemelor de monitorizare în vederea protejării ecosistemelor şi a 
biodiversităţii.  
3. Cunoasterea si utilizarea instrumentelor de management de mediu (sisteme de 

management calitate, mediu, securitate, evaluarea ciclului de viaţă, audit de mediu, 
evaluarea performanţei de mediu).  
4. Evaluarea si planificarea organizaţională pentru cresterea beneficiilor de mediu.  
5. Cunoasterea politicilor si strategiilor pentru dezvoltare durabilă si accesarea 
surselor de finanţare în domeniu.  

Parcurgerea cursului şi a aplicaţiilor oferă abilităţi în ceea ce priveste evaluările de 
mediu prin prisma estimării şi managementului riscului care permit şi aprecierea 
sigurantei pentru mediu a proiectelor noi. 

Competenţe 
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. 

 

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

disciplinei 

Scopul disciplinei este de a oferi studenţilor informaţii de bază 
privind estimarea riscului ecologic şi pentru sănătatea umană generat 
de poluarea componentelor de mediu , cu referire la prelucrarea 

organizată a datelor cu caracter ştiinţific, tehnici aplicate în analiza 
de risc, principii general aplicate şi terminologia utilizată în 
domeniu, limitele metodelor curente de evaluare a riscului, în 
contextul în care estimarea şi managementul riscului sunt considerate 
ca instrumente pentru a stabili priorităţile autorităţilor şi societăţii 
civile în direcţia asigurării securităţii sănătăţii, mediului şi locului de 
muncă. 

Obiectivele 

specifice 

Curs Obiectivele specifice ale cursului vizează explicarea şi analiza 
următoarelor aspecte:  
- Conceptele de hazard şi risc  
- Analiza riscului  

- Evaluarea riscului  

- Managementul riscului  

- Controlul riscului unor accidente majore.  

- Instalaţii fixe. Planificarea utilizării terenului. 



Seminar Evaluarea riscului este o componentă de bază a managementului 
integrat al mediului şi, împreună cu managementul riscului, un 

proces fundamental care vine în întâmpinarea necesităţii şi 
obligaţiilor de a oferi sisteme sigure de muncă şi un mediu în care 
angajaţii, publicul şi ecosistemele să nu fie expuşi hazardelor 
(pericolelor). Elaborarea unui program eficient de management al 

riscului trebuie percepută ca o cale practică de angajare a unor 
responsabilităţi, de împlinire a unor motivaţii, a îndeplinirii unor 
criterii de înţelegere a situaţiilor ce implică orice fel de pericol 
(hazard) pentru întregul personal dintr-un amplasament în vederea 
creşterii siguranţei şi pentru identificarea şi controlul activ al 
riscului.  

Laborator  

Proiect  

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Nr. 

ore 

Metode de predare Obs. 

Scurt istoric. Premise europene privind evaluarea şi 
managementul riscului 

2h ▪ prelegere (predare 

clasică cu prezentare 
la tablă şi folosirea 
computerului/ 

videoproiectorului) 

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

 

 

 

 

Hazardul 

-Hazardele naturale si antropogene  

-Hazardele în procesele industriale  

-Hazarde asociate cu sănătatea oamenilor şi a mediului 
Riscul 

-Percepţia riscului si caraterizarea acestuia. Factorii de risc  

-Riscul asociat cu substanțele chimice toxice, periculoase si 

riscul de tip tehnic sau tehnologic.  

8h 

Evaluarea riscului  

- Obiective si cerințe în vederea evaluării riscului 
- Evaluarea calitativă si cantitativă a riscului.  

6h 

Managementul riscului  

Principii, activități specifice si instrumente in 

managementului riscului  

4h 

Controlul riscului unor accidente majore.  

- Planificarea utilizării terenului – procesul de decizie 

multidimensional si măsurile utilizate în vederea 
planificării terenului  
- Practici curente pentru planificarea utilizării terenului.  

8h 

Bibliografie 

1.Council Directive (82/501/EEC), (1982), On the Major-Accident Hazards of Certain Industrial 

Activities, Official Journal of the European Communities, No. L 230, 5.8, as amended by Council 

Directives 87/216/610/EEC.  

2.Council Directive (96/82/EEC), (1997), On the Control of Major-Accident Hazards Involving 

Dangerous Substances, Official Journal of the European Communities, No. L 10, 14.1. 

3.Christou M., (2000), Substances dangerous for the environment in the context of Council Directive 

96/82/EC, Report by Technical Group 7, European Comision, JRC.  

4.Christou, M., Porter, S., (1999), Guidance on Land-Use Planning as Required by Council Directive 

96/82/EC (Seveso II), EUR 18695 EN.  

5.Gavrilescu M., (2011), Estimarea si managementul riscului, Editura EcoZone, Iasi.  

6.OM 184, (1997), Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor, Protecţiei Mediului184/1997pentru 

aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, Monitorul Oficial al Romaniei No.303, din 6 
noiembrie 1997.  

7.Ozunu Al., (2000), Elemente de hazard si risc in industrii poluante, Accent Press, Cluj-Napoca, 



Romania. 

8.Ozunu Al., Anghel, Calin I., (2007), Evaluarea riscului tehnologic si securitatea mediului, Editura 

Accent, Cluj-Napoca 

9.Oros V., (2006), Evaluarea Impactului asupra mediului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

 

Aplicații (seminar/laborator/proiect)* Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

Noțiuni despre estimarea şi managementul riscului. 
Prezentarea unor exemple si cazuri 

4h ▪ explicaţii şi exemple de 
probleme şi aplicaţii de 

calcul, conform tematicii 

cursului. 

▪ conversaţia euristică 

▪ problematizarea 

 

 

 

Strategii de reducere a riscului pentru sănătate 4h  
Influenta contaminanților chimici rezultați din industria 

prelucrării maselor plastice asupra sănătății omului. 
4h  

Monitorizarea riscului si masuri de minimalizare a 

riscului. Studii de caz 
4h  

Evaluarea riscului ecologic pentru o zona: depozitarea 

deseurilor industriale in zone necorespunzatoare si 

impactul acestora asupra zonelor respective 

8h  

Evaluarea riscului de accidente în industria chimică. 

Directiva Seveso II 
4h  

Bibliografie 

1.Council Directive (82/501/EEC), (1982), On the Major-Accident Hazards of Certain Industrial 

Activities, Official Journal of the European Communities, No. L 230, 5.8, as amended by Council 

Directives 87/216/610/EEC.  

2.Council Directive (96/82/EEC), (1997), On the Control of Major-Accident Hazards Involving 

Dangerous Substances, Official Journal of the European Communities, No. L 10, 14.1. 

3.Christou M., (2000), Substances dangerous for the environment in the context of Council Directive 

96/82/EC, Report by Technical Group 7, European Comision, JRC.  

4.Christou, M., Porter, S., (1999), Guidance on Land-Use Planning as Required by Council Directive 

96/82/EC (Seveso II), EUR 18695 EN.  

5.Gavrilescu M., (2011), Estimarea si managementul riscului, Editura EcoZone, Iasi.  

6.OM 184, (1997), Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor, Protecţiei Mediului184/1997pentru 

aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, Monitorul Oficial al Romaniei No.303, din 6 

noiembrie 1997.  

7.Ozunu Al., (2000), Elemente de hazard si risc in industrii poluante, Accent Press, Cluj-Napoca, 

Romania. 

8.Oros V., (2006), Evaluarea Impactului asupra mediului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi 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 de evaluare  Pondere din nota 

finală 

Curs - corectitudinea si 

completitudinea cunoştinţelor 
- gradul de asimilare a 

limbajului de specialitate 

Examinare orală cu bilete 

(2 subiecte) 

60% 

- criterii ce vizează aspectele Prezenţă curs 10% 



atitudinale 

 Seminar  - capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele asimilate 

- capacitatea de aplicare în 
practică a cunoştinţelor 
dobândite 

 

Întocmirea si prezentarea 
referatului 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor, dovedite prin realizarea 

referatului cu studiul de caz, întocmit conform temei propuse. 
* 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/seminar) 

17.09.2019 
   

 

 

Semnătura Directorului de 

departament 

S.l.dr.Mihuț Nicoleta Maria 

 

 

 

 

 


