
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  

1.2 Facultatea 2 / Departamentul3  Facultatea de Chimie Industrială 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  TEHNOLOGII ECOLOGICE ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ANORGANICĂ  

2.2 Titularul activităţilor de curs  Ș.l.Dr.ing. Moșoarcă Giannin  

2.3 Titularul activităţilor aplicative6  Ș.l.Dr.ing. Moșoarcă Giannin  

2.4 Anul de studiu7  1  2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Tipul disciplinei8  DA  

 
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 
 4  , din care:    3.2 ore curs  2  3.3 ore seminar/laborator/proiect  2  

3.1* Număr total de ore asistate 

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

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  7  

3.9* Total ore/semestru 98  

3.10 Număr de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

4.2 de competenţe     

 
                                                           

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. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului     

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice     

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

  Definirea principiilor, metodelor și teoriilor specifice industriei chimice anorganice 

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate în dezvoltarea de procese şi materiale în contextul tehnico-științific 
actual 

 Selectarea și utilizarea metodelor și instrumentelor de bază pentru evaluarea performanțelor adaptate 
industrie chimice anorganice  

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, stabilit 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 
  Însușirea unor noțiuni de bază legate de tehnologiile ecologice din industria chimică 

anorganică  

7.2 Obiectivele specifice 
  Identificarea, descrierea şi utilizarea tehnicilor şi instrumentelor specifice tehnologiilor 

ecologice din industria chimică anorganică  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 Conceptul de tehnologie ecologică, industrie ecologică   2   Prelegere participativă  

 Purificarea gazelor reziduale din industria acidului sulfuric   8  

 Tehnologii end-of-pipe de prelucrare cu acid sulfuric a unor deșeuri 
anorganice  

 10  

 Prelucrarea deșeurilor anorganice solide   2  

 Valorificarea deșeurilor anorganice la obținerea îngrășămintelor cu 
microelemente  

 2  

 Valorificarea deșeurilor industriale sub forma unor săruri anorganice   4  

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Bibliografie11    

1. A. Pinasseau, B. Zerger, J. Roth, M. Canova, S. Roudier, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste 
treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, 2018. 

2. M. King, M. Moats, W. Davenport, Sulfuric Acid Manufacture, 2nd Edition, Analysis, Control and Optimization, Elsevier, 2013. 

3. R. Pode, Protecţia mediului în tehnologia acidului sulfuric, Ed. Politehnica, 2009. 

4. R. Pode, A. Iovi, Tehnologii ecologice. Tehnologii de valorificare a deşeurilor anorganice, Ed. Politehnica Timişoara, 2002. 

5. Cocheci, L., Lupa, L., Lazău, R., Vodă, R., Pode, R. Zinc recovery from waste zinc ash - A new “green” route for the preparation 
of Zn-Al layered double hydroxide used for molybdate retention, Journal of Alloys and Compounds, 787, 2019, 332-343. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Activităţi aplicative12 Număr de ore Metode de predare 

 Eliminarea poluanților anorganici prioritari periculoși prin procese de 
adsorbție  

 12   Prelegere participativă 

Brainstorming   

 Recuperarea zincului din surse secundare de zinc   4  

 Valorificarea nămolului de fier sub formă de produse anorganice   4  

 Valorificarea soluțiilor reziduale la obținerea îngrășămintelor chimice 
cu microelemente  

 8  
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5. Negrea, A., Lupa, L., Ciopec, M., Dragomir, I., Negrea, P., Use of zinc ash from galvanization as a source of zinc oxide, 
Environmental Engineering and Management Journal, 16(11), 2017, 2461-2468.  

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

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei contribuie la acumularea a 2 competente profesionale precizate in Registrul National al Calificarilor din 
Invatamântul Superior, RNCIS, competente stabilite prin consultatea prealabila a reprezentantilor comunitatii epistemice, 
asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

 
10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

  Descrierea și aplicarea 
conceptelor, teoriilor și 
metodelor tehnologice de 
bază specifice   

Examen – test grilă (procedura de examinare 
este distribuită, se vor da 2 teste pe parcursul 
semestrului, nota la examen fiind media celor 
2 note obținute la teste)  

60 %   

10.5 Activităţi aplicative  S:             

                                                           

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. 
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:”. 
13 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
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.) 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/787/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388/787/supp/C


 

 

L:     Implicarea în realizarea 

activității de laborator și 
corectitudinea rezultatelor 
obținute  

 Discuții cu studenții și verificarea referatelor   40 %  

 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 

   Noțiuni de bază privind tehnologiile ecologice aplicate în industria chimică anorganică (răspuns corect la 50 % din 
întrebările testului grilă primit la examen  

 
 
 
 

Data completării 
Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

     

…………………….……… 

 

…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii17 

Decan 

(semnătura) 

 

…………………….……… 

     

…………………….……… 

 

                                                           

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

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

