
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  

1.2 Facultatea 2 / Departamentul3 
Chimie Industrială și Ingineria Mediului / Chimie Aplicată și Ingineria 
Compușilor Anorganici și a Mediului   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie Chimică /10.30.20   

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) 
Ingineria Compușilor Anorganici și Protecția Mediului/ 0.85 / Ingineria 
Compușilor Anorganici și Protecția Mediului/10.30.20   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5  Tehnologii avansate de tratare si epurare a apei  

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Manea Florica   

2.3 Titularul activităţilor aplicative6 Șef lucr. dr. ing. Pop Aniela   

2.4 Anul de studiu7  I  2.5 Semestrul  II  2.6 Tipul de evaluare E   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 
 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 
 3.6  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
 0.7  

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

 1.1  

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

1.8   

3.8* Număr total de ore activități 

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

platformele electronice de specialitate și pe teren 
 10  

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

 15  

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

25   

3.9 Total ore/săptămână10  7.6   

3.9* Total ore/semestru  106    

3.10 Număr de credite  6    

 
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 
 Analiza si dezvoltarea unui proces chimic, proiectarea si testarea unui material in 

domeniul industriei chimice anorganice    

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală de curs de mărime medie, dotată cu videoproiector și conexiune la internet   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice  Laborator dotat cu echipamente specifice, statie pilot flexibila   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

  Definirea, analiza și utilizarea conceptelor și teoriilor moderne specifice managementului resurselor de apa 

 Identificarea și definirea unui subiect de cercetare specific tehnologiilor avansate de tratare si epurare a apei 
și conceperea unui plan de realizare a obiectivelor propuse 

 Aplicarea principiilor cercetarii stiințifice specifice domeniului de tratare a apei in scop potabil si epurare a 
apei uzate 

 Informarea și documentarea permanenta în domeniul tehnologiilor de tratare si epurare a apei  și în domenii 
conexe, corelate cu nevoile profesionale și sociale  

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 

  Comportare responsabilă, etică, în spiritul legii, pentru a asigura rezolvarea problemei. 

 Utilizarea eficientă a resurselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată 
(portaluri, internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat în limba română 
cât și într-o limbă de circulatie internațională 

 Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru consolidarea cunoștintelor profesionale și de cultură 
organizațională  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Asigurarea competențelor necesare înțelegerii problemelor legate de calitatea apei 

potabile si calitatea  apei uzate/reziduale in contexul managementul resurselor de apa si 
a economiei circulare   

7.2 Obiectivele specifice 

 Cunoasterea proceselor unitare care apartin categoriei de procese avansate si principiilor 
de aplicare vizand identificarea celei mai bun proces avansat aplicabil  atingerii starii de 
calitate buna a apei. 

 Ințelegerea și cunoașterea principiilor si criteriilor care stau la baza propunerii solutiilor si 
fluxurilor tehnologice de tratare a apei in scop potabil si a epurarii apei uzate   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 Reglementari privind calitatea apei potabile, alimentari cu apa 
potabila, surse si tehnologii de tratarea a apei in scop potabil .   

2    Prezentare curs in 
PowerPoint, metoda 
activ-participativă, cu 
încurajarea inițiativei, 
creativității, discuții.   

 Reglementari privind tehnnologii de epurare a  apei uzate in scopul 
reutilizarii/reciclarii apei; Aplicarea conceptului de economie 
circulara in managementul apei.  

2   

 Procese de oxidare avansata:oxidare chimica, procese de ozonizare, 
procese de fotoliza, procese de fotocataliza, procese de 
electrooxidare avansata  

 8  

Solutii tehnologice bazate pe procese de oxidare avansata pentru 
tratarea apei in scop potabil   

 2  

 Solutii tehnologice bazate pe procese de oxidare avansata pentru  2  



 

epurarea apei uzate/reziduale 

Procese de dezinfectie: cu clor si electrochimice    2  

Procese de adsorbtie. Instalatii filtrante cu diferite materiale 
adsorbante pentru tratarea si epurarea apei    

4   

 Procese de micro si ultrafiltratre aplicate in tratarea si epurarea apei   2  

Procese de membrane. Aplicatii ale  osmozei inverse si ale 
electrodializei in tratarea si epurarea apei    

2   

Tehnologii emergente aplicabile in tratarea si epurarea apei-tehnologii 
combinate de fotocataliza si electrooxidare, adsorbtie asistata 
fotocatalitic i 

 2  

     

    

      

      

Bibliografie11   1. Manea F., Pop A., Decontamination of wastewaters contaning organics by electrochemical methods, in Water 
Treatment ( Elshorbagy W. and Chowdhury R.K. ) , Ed. Intech, 2013; 

2. Manea F., Orha C., Carbon-/zeolite-supported TiO2 for Sorption/photocatalysis applications in water treatment in 
Photocatalysts-Applications and Attributes  (Khan S.B., Akhtar, K.eds.), Ed. Intech, 2019 

 3. Droste R.L., Theory and practice of water and wastewater treatment, Ed. John Wiley and Sons, 1997  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Activităţi aplicative12 Număr de ore Metode de predare 

 Prezentarea si testarea statiei pilot modulare. Stabilirea conditiilor de 
operare pentru fiecare modul (tratare conventionala, modul de 
electrocoagulare, modul avansat: electrooxidare, microfiltrare si 
osmoza inversa)  

 4  munca in echipa  
Activitate de laborator, 
de operare a unor 
echipamente specifice, 
analize de 
laborator,controlul 
proceselor unitare, 
inregistrarea, 
prelucrarea si 
interpretarea 
rezultatelor, 
prezentarea solutiei 
gasite; munca in 
echipa     

Testarea pe statia pilot a unei solutii tehnologice conventionale pentru 
tratarea apei de suprafata-stabilirea conditiilor de operare) 

  

4   

Testarea pe statia pilot a unei solutii tehnologice avansate pentru 
tratarea apei subterane-stabilirea conditiilor de operare 

 

 4  

Testarea pe statia pilot a unei solutii tehnologice inovative pentru 
tratarea apei subterane-stabilirea conditiilor de operare 
 

  

4   

Testarea la scara de laborator a unui proces emergent pentru 
epurarea avansata a apei uzate 

  

4      

Testarea la scara de laborator a procesului de electrooxidare pentru 
indepartrea micropoluantilor organici si emergenti din apa 
reziduala  

4      

Prezentarea si discutarea  solutiilor  tehnologice testate corelate cu 
calitatea apei brute in contextul economiei circulare  

 4     

         

    Prezentare PowerPoint   

Bibliografie13   . Manea F., Pop A., Decontamination of wastewaters contaning organics by electrochemical methods, in Water 
Treatment ( Elshorbagy W. and Chowdhury R.K. ) , Ed. Intech, 2013; 

2. Manea F., Orha C., Carbon-/zeolite-supported TiO2 for Sorption/photocatalysis applications in water treatment in 
Photocatalysts-Applications and Attributes  (Khan S.B., Akhtar, K.eds.), Ed. Intech, 2019 

   

                                                           

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. 



 

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

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conținutul disciplinei a fost corelat cu așteptările angajatorilor de profil  

 
10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 
 Corectitudinea răspunsului 
la subiectele de examinare 
din aria cursului.    

 Examen scris   66%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 L:    x   
 Proba practica privind operarea proceselor 
corelata cu tipul si calitatea apei 

 34%  

 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 

  Demonstrarea competenței de gasire a solutiilor tehnologice avansate de tratare si epurare a apei   

 
 
 
 

Data completării 
Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

 15.05.2019    

…………………….……… 

 

…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii17 

Decan 

(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  
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

