
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA   

1.2 Facultatea 2 / Departamentul3 
FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA SI INGINERIA 
MEDIULUI/CAICAM   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) INGINERIE CHIMICA/10.30.20   

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) 
 INGINERIA COMPUSILOR ANORGANICI SI PROTECTIA 
MEDIULUI/10.30.20  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5  MANAGMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU  

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. dr. ing. ADINA NEGREA  

2.3 Titularul activităţilor aplicative6  Prof. dr. ing. ADINA NEGREA  

2.4 Anul de studiu7  I  2.5 Semestrul  I  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Tipul disciplinei8 DS   

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate9) 

3.1 Număr de ore asistate 

integral/săptămână 
3   , din care:    3.2 ore curs 2   3.3 ore seminar/laborator/proiect 1   

3.1* Număr total de ore asistate 

integral/sem. 
 42  , din care:    3.2* ore curs 28  3.3* ore seminar/laborator/proiect  14 

3.4 Număr de ore asistate 

parțial/saptămână 
   , din care:  

3.5 ore proiect, 

cercetare 
   

3.6 ore 

practică 
   

3.7 ore 

elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 

semestru 
   , din care:  

3.5* ore proiect 

cercetare 
   

3.6* ore 

practică 
   

3.7* ore 

elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 

săptămână 
 3  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
 1  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

 1  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

 1  

3.8* Număr total de ore activități 

neasistate/ semestru 
 42  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
14   

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

 14  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

 14  

3.9 Total ore/săptămână10  6    

3.9* Total ore/semestru  84    

3.10 Număr de credite  5    

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 
data de 1 iunie 2018. 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studii căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Categoriile formative ale disciplinelor (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate. 
6 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
7 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
8 Tipurile de disciplină (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: disciplină de aprofundare / disciplină de cunoaștere avansată și disciplină de sinteză (DA / 
DCAV și DS). 
9 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9.  
10 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

4.2 de competenţe     

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs dotata conform cerintelor  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice  Laborator dotat conform cerintelor, cu tehnica de calcul si echipamente de specialitate   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

  Analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne în ceea ce priveşte cunoaşterea tehnologiilor 
utilizate în domeniul ingineriei chimice anorganice. 

 Identificarea, descrierea şi utilizarea tehnicilor informatice și instrumentelor necesare pentru a evalua 

activitatile specifice domeniului. 

 Principiile cercetǎrii ştiinţifice specifice domeniului inginerie chimică, aplicate în realizarea unei comunicǎri 
orale/în scris, prin care sunt prezentate cercetǎrile, materialele şi echipamentele specifice domeniuluii  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

    1. Dobândirea de cunoştiințe noi şi avansate în dimeniul specializării (30%) 

 2. Dezvoltarea capacității de analiză şi sinteza noilor cunoştiințe, creşterea capacității de identificare a 
unor direcții noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilităților proprii de evoluție profesională(15-40%) 

 3. Insuşirea şî aplicarea creative a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specific (15-40%) 

 4. Dezvoltarea capacității de lucru individuale şi în echipă în domeniul crecetării şi proiectării (15%) 

 5. Executarea sarcinilor profesionale complexe, cu respectarea normelor de etică profesională şi de 
conduit morală, urmând un plan de lucru propriu, stability pe baza studiului individual (5%) 

 6. Planificarea, monitorizarea şi asumarea sarcinilor profesionale ale unui grup professional 
subordonat (5%) 

 7. Informarea şî documentarea permanent în domeniul său de activitate şi domenii conexe, în corelație cu 

nevoile pieții muncii (5%).  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

  Executarea responsabilǎ a sarcinilor profesionale, în concordanţǎ cu aplicarea principiilor eticii şi valorilor profesiei 
de inginer, cât şi a autonomiei şi independenţei profesionale.  

 Executarea de activitǎţii specifice cu exercitarea rolului de muncǎ în echipǎ, respectând nivelele ierarhice. 
Promovarea spiritului de echipǎ, a iniţiativei, dialogului şi cooperǎrii în scopul îmbunǎtǎţirii propriei activitǎţi. 

  Utilizarea abilitǎţilor şi a cunoştinţelor de tehnologia informaticii şi comunicǎrii,  diagnoza nevoilor de formare şi 
autoevaluarea obiectivǎ în concordanţǎ cu cerinţele de pe piaţa muncii  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

  Cursul este destinat absolvenţilor domeniului de licenţă şi are ca 
obiective: prezentarea şi însuşirea unor noţiuni referitoare la înţelegea 
organizaţiilor ca sisteme, recunoaşterea funcţiilor şi potenţialului 
sistemelor de management, implementarea  sistemelor de 
management şi dezvoltarea continua acestora; deprinderea integrării 
acestor concepte în cadrul companiilor / organizaţiilor   

7.2 Obiectivele specifice 

 -evaluarea impactului şi a riscului proceselor industriale asupra factorilor 

de mediu şi elaborarea de soluţii tehnologice pentru prevenirea şi 

combaterea poluării mediului; 

-identificarea şi soluţionarea, în condiţii de asistenţă calificată, a unor 

situaţii de poluare industrială; 

-selectarea conceptelor, abordărilor,  teoriilor,  modelelor şi metodelor 

elementare privind elaborarea şi exploatrea sistemelor de monitorizare şi 

prevenire a poluării mediului; 

-salvarea datelor obtinute din exploatarea sistemelor de monitorizare a 

poluanţilor; 

-elaborarea, cu asistenţă calificată, de studii / proiecte din domeniul 

ingineriei; 



 

-folosirea cunostinţelor de ingineria mediului pentru a aprecia 

performanţele unui proces tehnologic industrial în concordanţă cu legislaţia 

de mediu; 

-însuşirea conceptului de calitate, asimilarea cunoştintelor privind familia 

de standarde ISO 9000; 

-obţinerea deprindelor şi abilităţilor necesare utilizării instrumentelor şi 

metodelor de management al calităţii; 

-stimularea unei gandiri şi abordări tehnologice; 

 -percepţia interdiscipliniarităţii şi inţelegerea abordării procesuale.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 1a. Evoluţia preocupărilor privind protecţia mediului, în 

relaţie cu dezvoltarea durabilă; 

1b. Introducere în managementul calităţii  

 4   Prelegerea-
dezbatere, 
dezbaterea, 
demonstraţia, 
discuţia panel, 
problematizarea, 
studiul de caz, 
brainstorming-ul, 
metode şi tehnici 
de învăţare prin 
cooperare etc.  

2a. Seria de standarde ISO 9000 

Standarde în domeniul calității: ISO 9000; ISO 9001; SR 

EN ISO 9004:2001; SR EN ISO 19011:2011; ISO/TR 

10013; AS9000; ISO/TS 16949:2009; 

2b. Standardul de mediu ISO14001   

 4  

3. Elementele sistemelor de management al calității si de 
mediu. Contextul organizatiei. Leadeship. Planificare. 
Suport. Operare. Evaluarea performanţei. 
Îmbunătaţire   

4   

4. Informaţii documentate ale sistemelor de management 
al calității si de mediu. Avantajele implementarii şi 
certificării sistemelor de management al calităţii şi de 
mediu  

2   

5. Îmbunătățire, instrumente si metode: diagrama Pareto, 
FMEA, 6Ϭ, Poka Yoke, tehnici BAT etc.   

 2  

6. Auditul intern al sistemelor de management al calității 
si de mediu   

 4  

 7.  Evaluarea impactului de mediu, politici, obiective şi 
programe  

4  

8. Indicatori de performanţă ai calităţii (ex. KPI), politici, 
obiective şi programe, analiza datelor   

2   

9.  Relaţia dintre sistemul comunitar de management de 
mediu şi de audit, standardele ISO 14001 şi ISO 
9001  

 2  

      

      

      

      

      

Bibliografie11    

1. Măcărescu B. C. şi colab., Legislaţie Reglementări şi standarde de protecţia mediului, Editura 

Performantica Iaşi, 2006 

2. Rojanschi V., Bran F., Diaconu G., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 2002  

3.  ***,  Enciclopedia calității (2005). București, Editura Oficiul de Informare Documentară pentru Industrie, 
Cercetare, Management. ISBN 973-8001-44-7 

                                                           

11 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9738001447


 

4. ***,  American Society for Quality, Glossary-Entry: Quality 

5. Ionescu Luca, Cornelia (2007).Legislația și auditarea sistemelor calității. Editura Performantica, 

Iași. ISBN 978-973-730-330-1 

6.***, Business Dictionary.com. Quality management system (QMS) definition 

7. Paraschivescu, Andrei Octavian (2007). Managementul calității. Editura Tehnopress, Iași 

8. Juran,J.M. (1986), The Quality Trilogy. A Universal Approach to Managing for Quality. Paper presented 

at the ASQC 40th Annual Quality Congress in Anaheim, California, May 20,1986 

9. Olaru.Marieta et al. (2000) Tehnici și instrumente utilizate în managementul calității. Ed.Economică, 

București, ISBN 973-590-256-7 

10. Mittoneau, Henri (1998). O nouă orientare în managementul calității: șapte instrumente noi. Trad. din 

l.franc., Editura Tehnică, București 

11. Vedaraman Sriraman (1996). A Primer on the Taguchi System of Quality Engineering. JOTS, 

Summer-Fall, 1996 

12. Becket, Nina, and Brookes, Maureen (2008). Quality Management Practice in Higher Education- What 

Quality Are We Actually Enhancing? 

13. Bulgaru, M., Bolboaca L. I. – Ingineria calitatii. Instrumente ale calitatii, editura Alma Mater Cluj-

Napoca, 2004 

14. Ficoara, J.P., Cohen, L. – Quality Function Deployment and Six Sigma, Ed. II, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Activităţi aplicative12 Număr de ore Metode de predare 

 1. Instrumente utilizate în politica de mediu    4   Metode şi tehnici 
de învăţare prin 
cooperare, 
dezbaterea, studiul 
de caz, discuţia 
panel, 
problematizarea, 
brainstorming-ul, 
proiectul, analiza 
SWOT etc.   

 2. Programe speciale de protecţia mediului   2  

 3. Definirea managementului calităţii  2   

4. Principiile managementului calităţii  2  

5.Planificarea calităţii. Trilogia Juran 2      

6.Controlul calităţii. Îmbunătăţirea calităţii  2     

7. Relaţia dintre sistemul comunitar de management de 
mediu şi de audit, standardele ISO 14001 şi ISO 
9001. Alte standarde 

 2     

         

         

                                                           

12 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 6. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau „Practică:”. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_management_al_calit%C4%83%C8%9Bii#cite_ref-3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9789737303301
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9735902567


 

Bibliografie13    

1. Legea Protecţiei mediului nr. 265/2006 

2. Ord. MMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de 

emitere a acordului de mediu 

3. Ord. MMGA 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ 

asupra mediului 

4. Ord. MMGA 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu 

5. Ord. MMGA 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu 

6. Ord. MMGA 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului 

7. ISO 14010 - Ghid pentru audit de mediu - Principii generale; 

8. ISO 14011 - Ghid pentru audit de mediu - Proceduri de audit.  Auditul sistemelor de management de 

mediu; 

9. ISO 14012 - Ghid pentru audit de mediu - Criterii de calificare pentru auditorii de mediu; 

10. ISO 14010 - Ghid pentru audit de mediu - Programe de audit, analize si evaluari; 

11.  ***, ASRO(2006). SR EN ISO 9000 2006.Sisteme de management al calității. Principii și vocabular.  

12. ***,  Enciclopedia calității (2005). București, Editura Oficiul de Informare Documentară pentru Industrie, 
Cercetare, Management. ISBN 973-8001-44-7 

13. ***,  American Society for Quality, Glossary-Entry: Quality 

14. Ionescu Luca, Cornelia (2007).Legislația și auditarea sistemelor calității. Editura Performantica, 

Iași. ISBN 978-973-730-330-1 

15.***, Business Dictionary.com. Quality management system (QMS) definition 

16 ***, ASRO (2003). SR ISO/TR 10013:2003. Linii directoare pentru documentația sistemului de 

management al calității 

17. ***, Ghid practic de managementul calității pentru firmele performante.(1999), trad.din l.franceză, 

Editura NICULESCU SRL, București 

18.SR EN ISO 9000:2006- Sisteme de management al calității.Principii fundamentale și vocabulary.  

19. ISO 9001- Sisteme de management al calității. Cerințe.  

20. SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru îmbunătățirea 

performanțelor  

21. SR EN ISO 19011:2011 –Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calității și/sau 

mediului; SR EN ISO/TR 10013:2003 –Linii directoare pentru documentația sistemului de management al 

calității;  

22. SR EN ISO 10015:2000- Managementul calității. Linii directoare pentru instruire.  

23. AS9000 - standard de bază pentru sistem de calitate în industria aerospațială; se bazează pe ISO 

9000, cu 27 cerințe suplimentare, unice pentru această industrie.  

24. ISO/TS 16949:2009, Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 

                                                           

13 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9738001447
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_management_al_calit%C4%83%C8%9Bii#cite_ref-3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Special:Referin%C8%9Be_%C3%AEn_c%C4%83r%C8%9Bi/9789737303301


 

9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations; este o interpretare agreată 

de fabricanții majori de autovehicule, americani și europeni.   

25. ISO 14001. Sisteme de managemnt de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare 

26. ISO 14010 – Ghid pentru audit de mediu – Principii generale; 

27. ISO 14011 – Ghid pentru audit de mediu – Proceduri de audit.  Auditul sistemelor de management de 

mediu; 

28. ISO 14012 – Ghid pentru audit de mediu – Criterii de calificare pentru auditorii de mediu; 

29. ISO 14010 - Ghid pentru audit de mediu - Programe de audit, analize şi evaluari  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinutul disciplinei „Managementul integrat calitate-mediu” este întocmit în strânsă concordanţă 
cu cerinţele asociaţiilor profesionale, dar în special cu solicitările angajatorilor reprezentativi din 
domeniul protectiei mediului; competenţele achizitionate corespund aşteptărilor organizaţiilor 
profesionale şi firmelor de profil în care studenţii îşi desfaşoară stagii de practică şi/sau ocupă locuri 
de muncă.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare14 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs   Evaluare distribuita   

Evaluarea consta în promovarea a 
trei teste date pe parcursul 
semestrului cu subiecte sub forma de 
întrebări.   

0,67   

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 

L:    - întocmirea unui 

raport la Bilanţul de 

mediu; 

- raport de audit intern 
sistem de management 
calitate-mediu   

  - predarea şi prezentarea raportului 

la Bilanţul de mediu 

-predarea raportului de audit calitate-
mediu   

 0,33  

 P:             

 Pr:                 

 Tc-R15:           

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)16 

  Scopul formativ al cursului este ca studentul să-şi însuşească noţiunile necesare întocmiriea unui 
raport la Bilanţ de mediu. 

 Obţinerea punctajului de minim 5 puncte pentru fiecare componenetă a notei de curs (curs, laborator).   

 
 
 
 

Data completării 
Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

     

…………………….……… 

 

…………………….……… 

                                                           

14 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
15 Tc-R=teme de casă - Referate 
16 Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa: 
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf  

http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf


 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii17 

Decan 

(semnătura) 

 

…………………….……… 

     

…………………….……… 

 

                                                           

17 Avizarea Fișei disciplinei a fost precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studii. 


