
 

Raport privind activitatea didactică și de cercetare desfășurată 

în Departamentul  CAICAM 

pentru anul 2017 

 
 

I. Acti itatea didactică 

Departamentul CAICAM gestio ează do e iul de studii I gi erie Chi i ă u spe ializarea 
I gi eria Su sta țelor A orga i e și Prote ția Mediului și do e iul I gi eria Mediului u 
spe ializarea I gi eria și Prote ția Mediului î  I dustrie.  

Departamentul CAICAM coordoneaza o serie de dis ipli e prevăzute î  tru hiul o u  de 
studiu din facultate, atât pentru ciclul Licență  ât și pe tru i lul Master. De asemenea, 
departamentul oordo ează dis ipli e prevăzute î  pla urile de î văță â t ale altor fa ultăți (Tabel 
1). 

Tabel 1. Nu ărul disciplinelor repartizate pe spe ializări prevăzute î  pla ul de î văță â t a 
Fa ultății de Chi ie I dustrială și I gi eria Mediului (semestrul I - 2017), coordonate de 
Departamentul CAICAM 

Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului- i lul li e ță 

Ingineria 
Chimica 

(trunchi 
comun) 

Ingineria 
Susbstantelor 
A orga i e și 

Prote ția 
Mediului 

I gi eria și 
Prote ția 

Mediului în 
Industrie 

Chi ia și I gi eria 
Co pușilor 

Organici, 
Car o hi ie și 

Petrochimie 

Ingineria Produselor 
Alimentare/Controlul 

și Expertiza 
Produselor 
Alimentare 

6 16 18 4 9 

Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului-ciclul master 

Ingineria si Managementul 
Mediului in Industrie 

Tehnologia Compusilor 
Anorganici si Protectia Mediului 

Tehnici tipografice 

10 6 2 

Alte fa ultăți 

Facultate de 
Me a i ă 

Facultatea de Management 
î  Produ ție și Tra sporturi 

Facultatea de 
Co stru ții 

Facultatea de 
Electrotehnica si 
energetica 

4 7 4 1 

A tivitatea pu li isti ă desfășurată î  a ul 2017, are susți e a tivitatea dida ti ă în 
departamentul CAICAM s-a concretizat prin cursuri tipărite, ursuri î  for at ele tro i  și 
î dru ătoare de la orator Ta el 2).  

 
 
 



Ta el . Situația a tivității pu li isti e î  departa e tul CAICAM-anul 2017 

Cursuri e-Cursuri Capitole de carti in 

edituri internationale 

I dru ător de la orator 

- 3 3 1 

Me rii Departa e ului CAICAM su t i pli ați î  progra e edu atio ale de tip ERASMUS+, 
în anul 2017 încheindu-se un nou a ord i stituțio al u Universitatea Charles din Praga, Republica 
Cehă (pesoana de contact-Prof.dr.ing. Cornelia PĂCURARIU). 

II. Activitatea de cercetare 

În cadrul departa e tului există două Centre de Cercetare de 1. Centru de Cercetare pentru 

Materiale A orga ice și E ergii Alter ati e și 2.Centru de Cercetare î  Știi ța și I gi eria 
Mediului, care sunt acreditate intern, prin care s-au dezvoltat ur ătoarele dire ţii de er etare: 
- Dire ţia de er etare : Si teza a o aterialelor a orga i e și a a o o pozitelor și 

metode de caracterizare a acestora 
- Dire ţia de er etare : E ergii alter ative şi pro ese ele tro hi i e  
- Directia de cercetare : Chi ia și teh ologia aterialelor de o stru ții  
- Dire ţia de er etare : Ma age e tul fa torilor de ediu și etode de depoluare a 

mediului 
- Dire ţia de er etare : Materiale și pro ese ava sate pe tru tratarea si epurarea ava sată a 

apei pe tru pota ilizare/apei uzate e ajeră și reziduală 
A tivitatea de er etare a e rilor departa e tului este i te să, rezultatele a tivității de 

cercetare au permis conturarea unor domenii de cer etare lare pe tru e rii are și-au 
susți ut tezele de a ilitare și au do ândit titlu de Conducător de doctorat în Școala Doctorală a 
U iversității Politehnica Ti ișoara în dome iul I gi erie Chi i ă. Pe par ursul a ului 2017, în 
cadrul departamentului au fost sustinute 4 teze de abilitare.  

A tivitatea de er etare se desășoară î  pri ipal î  adrul proie telor de proie telor de 
cercetare interne/ ațio ale/i ter ațio ale câștigate pri  o petiție și a o tra telor u terți. 
Situația proie telor de er etare și a o tra telor u terți desfășurate î  adrul Departa e tului 
CAICAM în anul 2017 este preze tată î  Figura . 
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Figura 1. Tipul și u arul proie telor de er etare și a o tra telor u terți di   

Departamentul CAICAM 
 
Astfel, veniturile financiare atrase în Departamentul CAICAM  din activitatea de cercetare 

sunt prezentate în Figura 2, observându-se ă po derea ea ai are o o stitue proiectele de 
er etare âștigate pri  o petiții ațio ale, peste . .  lei. 
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Figura 2. Ve iturile orespu zatoare proie telor de er etare și a o tra telor u terți di  

Departamentul CAICAM 
 
Poie tele de er etare și o tra tele u terți s-au încadrat în diferite domenii de cercetare care 
orespu d pri ipalelor dire ții de er etare di  adrul Ce trelor de er etare: 

 

A. Proiecte de cercetare câștigate î  co petiții ațio ale 

1. PN-III-P4-ID-PCE-2016-0765, contract nr.169/01.08.2017, Materiale ava sate pe ază de 
nanoparti ule ag eti e de oxizi de fier o ți ute pri  o ustie și itotoxi itatea a estora utilizată 
în terapia cancerului , director de proiect - Prof.dr.ing. Cornelia Pacurariu,  valoare în anul 2017-
246.436 lei. 
2. TE 142 / 01.10.2015, contract nr.  142/01.10.2015, Na opig e ti i telige ți u reflexie i  
i fraroșu apropiat, o ți uți pri  etoda o ustiei, desti ați a operirilor ter orefle toriza te 
(reci) , director de proiect - Conf.dr.ing. Robert Ianos,  valoare in anul 2017 -212.720 lei. 
3. PNII-RU-TE-2014-4-0508, contract nr. TE 129 / 01.10.2015 Tehnologii sinergice verzi de tratare a 
apelor poluate cu crom hexavalent , director de proiect – Conf.dr.ing. Marius Gheju, valoare în anul 
2017- 194.431 lei. 
4. PN-II-RU-TE-2014-4-0771, contract nr. 128/2015, Valorificarea eco-efi ie tă a deşeurilor de la 
zi are ter i ă su  for ă de argile a io i e apli a ile î  eli i area o puşilor i dezira ili di  ape , 
director de proiect - Sef lucrari dr.ing. Laura Cocheci, valoare in anul 2017- 184.400 lei 
5. Proiect TE r. / , u titlul "Noi strategii are i pli ă a o ateriale pe tru siste e 
i ovative de dete ţie apli ate î  o trolul sigura ţei şi alităţii su urilor aturale", dire tor de proie t 
– Asist.dr.ing. Aniela Pop, valoare in anul 2017- 157.278 lei. 
6. PCCA 50, cu titlul Instalatie pilot mobile pentru tratarea apelor reziduale cu ajutorul energiei 
solare  (SOLWATCLEAN), director de proiect - Prof.dr.ing. Petru Negrea, valoare in anul 2017-132748 
lei 
7. PN-II-RU-TE-2014-4-0514-Contract nr. TE 60 / 01.10.2015, cu titlul „Dezvoltarea de materiale 
o pozite ag eti e a ostru turate utilizate a a oadsor a ţi şi atalizatori de î altă 

perfor a ţă î  apli aţii de ediu ,  director de proiect - Conf.dr.ing. Marcela Stoia, valoare in anul 
2017-281.620 lei 
8. PN-III-P2-2.1-PED-2016-0265-Contract nr.69PED/2017, cu titlul „Sistem de filtrare asistat 
foto ataliti  pe ază de ăr u e a tiv și zeolit odifi ate u a oparti ule de TiO2 dopat cu argint 
a tivat î  lu i a solară pe tru tratarea apei , director de proiect - Prof.dr.ing. Florica Manea, valoare 
în anul 2017- 328.367 lei. 
 
 

B. Proiecte de cercetare câștigate î  co petiții i ter e 

1. Proiect PCD-TC-2017, nr.16174/21.11.2017, cu titlul Materiale noi modificate chimic utilizate 
pe tru adsor ţia arsenului din ape , director de proiect - Sef lucrari.dr.ing. Mihaela Ciopec, valoare in 
anul 2017-46.000 lei. 



 

C. Co tracte cu terți 
1. BC87/05.10.2017, Controlul calitatii produselor si a materiilor prime si analiza fizico-chimica a 
materiilor din fluxul tehnologic – SC Heraeus Romania SR, director de contract - Prof.dr.ing. Petru 
Negrea, valoare in anul 2017-46.000 lei 
2. Contract BC102/13.11.2017, Controlul calitatii deseurilor provenite din procesul tehnologic. SC 
FLEXTRONICS ROMANIA SRL din TIMISOARA, director de contract- Sef lucrari.dr.ing. Mihaela Ciopec, 
valoare in anul 2017-2.975 lei 
3. BC 84/29.09.2017,  Studiu de parament asupra materialelor de fatada  la cladirea Rectoratului 
Universitatii Politehnica Timisoara, director de contract S.l. dr.ing. Marius Jurca, valoare in anul 2017-
4760 lei 
4. BC 88/09.10.2017 Monitorizarea calitatii apei,a solutiilor concentrate pentru hemodializa si a 
materiei prime folosita in procesul de productie,prin metode fizico-chimice conform cu Farmacopeea 
Europeana in vigoare, director de contract- Prof.dr.ing. Petru Negrea. 
 
Rezultatele a tivității de er etare desfășurată î  adrul departamentului sunt materializate prin 
a hizițio are de e hipa e te și ateriale o tri ui d astfel la dotarea la oratoarelor de er etare și 
didactice. In anul 2017, în Departamentul CAICAM s-au achizitionat prin proiectele de cercetare 
ur ătoarele e hipa e te și ateriale: 

-1 stand pentru preparare – aplicare – testare peli ule aprox.  EUR , are deservește și 
aza aterială pe tru susți erea dis ipli elor:  Na o ateriale, Materiale o pozite, Chi ia fizi ă a 

stării solide, Chi ie oloidală, Pig e ți; 
-1 sistem de filtrare automatizat (aprox. 15000 EUR), care deserveste ca baza materiala 

pentru sustinerea disciplinelor de Tratarea apei in scop potabil si Tehnologii de epurare a apelor 
reziduale; 

-1 sistem de filtrare asistat fotocatalitic-prototip rezultat î  ur a a tivităților de er etare di  
proie tul PED 9/ , are deserveste a aza aterială pe tru susti erea dis ipli elor de 
Teh ologii ava sate de tratare si epurare a apei, Teh ologii ava sate î  prote ția ediului,  
ela orarea lu rarilor de li e ta/disertație  

-  etuvă 
-1 distilator;  
-1 floculator; 
-2  agitatorae-shaker; 
-agitator magnetic termostatat; 
-reactivi chimici 

 
Rezultatele a tivității de er etare ale e rilor departa e tului au fost dise i ate pri  pu li are 
de arti ole și parti ipări la o feri țe i ter ațio ale. O situație a arti lolelor pu li ate  sunt 
prezentate în tabelul 3. 
    
Tablel 3. Situația articolelor publicate în anul 2017 în Departamentul CAICAM 

Articole publicate 
în jurnale 

indexate ISI 

Articole publicate 
în ISI Proceedings 

Articole publicate 
in jurnale BDI 

Articole publicate 
in volumele 

conferintelor 
i ter ațio ale BDI 

Cerere de brevet 
national 

38 4 4 7 6 

 
Repartizarea articolelor publicate în jurnale cotate ISI pe categorii de calitate (conform 

lasifi ării CNFIS  este preze tată î  Figura 3. 



 
Figura 3. Repartizarea articolelor publicate  pe categorii de jurnale 

 
Pe baza analizei analizei publicistice ca prim autor/autor principal pentru articolele publicate 

î  jur ale i dexate ISI fu ție de ategoria  î  are se situează, rezultatele sunt prezentate în Figura 4, 
observându-se o tri uția i porta tă a e rilor departa e tului pe tru majoritatea articolelor 
publicate. 

 

 
Figura 4. Situația pu li ării ca prim autor/autor principal pe categorii de jurnale 

  
Re u oașterea a tivității de er etare desfășurată î  adrul Departa e tului CAICAM  este 

evide țiață pri  a tivități ale membrilor departamentului pentru: 

- Recenzii articole în jurnale cotate ISI : 42 

- Membru in comitetul stiintific/organizare a conferintelor stiintifice internationale si nationale:  4 

- Expert e aluator pe tru proiecte atio ale / i ter ațio ale: 2 (UEFISCDI)/1 (National Science and 

Engineering Council of Canada, National Science Centre of Poland) 

 Pe lâ gă a tivitatea de er etare, e rii Departa e tului CAICAM au desfășurat a tivități 
de orga izare de se i arii/ orkshopuri/ co feri țe: 1/1/1 
 

   
 

Directorul  Departamentului CAICAM 
Prof.dr.ing. Florica Manea 
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