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A. OBIECTIVELE CURSULUI 
Principalele obiective ale disciplinei sunt de a oferi cursantilor cunostinte despre instalaţiide tratarea apelor.Sunt prezentate 
principalele instalaţii de tratarea apelor subterane şi de suprafaţă. Pe baza acestora se prezinta asigurarea unei tratari 
performante in scopul rezolvarii unor aplicatii ingineresti.  
Disciplina contribuie dezvoltarea competenţelor domeniului și specializării în proporţie de10%  la competenţele referitoare la 
domeniul specializării ingineria și protecţia mediului în industri și  are o pondere de 1,71%  în formarea studenţilor. 
B. SUBIECTELE CURSULUI 
Propietăţiile apei          7 ore 
  Propietăţiile apei 
  Clasificarea instalaţiilor de tratare  
Instalaţii de Tratarea apelor subterane       7 ore 
  Deferizarea - demanganizarea apei 
  Dedurizarea apei 
Instalaţii de tratarea apelor de suprafaţă       7 ore 
  Deznisiparea apei 
  Decantarea apei 
  Filtrarea apei 
  Dezinfecţia apei 
Instalaţii de tratarea apelor de spălare       7 ore 
  Tratarea apelor de la spălarea decantoarelor 
  Tratarea apelor de la spălarea filtrelor 
         TOTAL                28 ore 
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, proiect) 
Alegerea instalaţiilor de tratare a apei,        10 ore 
Dimensionarea obiectelor staţiei de tratare,        9 ore 
Determinarea profilului tehnologic al staţiei de tratare     9 ore 
         TOTAL                28 ore 
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E. PROCEDURADE EVALUARE 
Modul de examinare : scris (2 ore). Structura examenului consta in doua  subiecte teoretice si doua aplicative. Prezentarea la 
examen este conditionata de promovarea activitatilor aplicative. Ponderile activitatilor aplicative si a notei lucrarii scrise la 
examen la obtinerea notei finale  este egala, (50%). 
F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA 

- Universitatea Tehnică München, (TU München).- http://portal.mytum.de/welcome 

- Vienna University of Technology, Austria- http://www.tuwien.ac.at/tu_vienna/ 
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