FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
Autovehicule Rutiere și Transporturi
Inginerie Mecanică
Licenţă
Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară /
Inginer

1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

IF – învăţământ cu frecvenţă
52.20

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul de curs
2.3 Titularul activităţilor de laborator

Maşini şi Instalaţii pentru Reciclarea Deşeurilor
Conf. Dr. Ing. Teodora Deac, teodora.deac@auto.utcluj.ro
Conf. Dr. Ing. Teodora Deac, teodora.deac@auto.utcluj.ro

2.4 Anul de studiu
2.7 Regimul
disciplinei

3 2.5 Semestrul 2
Categoria formativă
Opționalitate

2.6 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimate
3.1 Număr de ore pe
din
3.2
3.3
3.3
3.3
3
2
0
1
săptămână
care: Curs
Seminar
Laborator
Proiect
3.4 Număr de ore pe
din
3.5
3.6
3.6
3.6
42
28
0
14
semestru
care: Curs
Seminar
Laborator
Proiect
3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru:
(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe
teren
(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
(d) Tutoriat
(e) Examinări
(f) Alte activităţi:
3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f)))
33
3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8)
75
3.10 Numărul de credite
3

Colocviu
DS
DOP

0
0
12
14
5
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Utilizarea tehnicilor moderne de predare și a platformelor specifice
5.1. de desfăşurare a cursului
învățământului online.
5.2. de desfăşurare a
laboratorului

Utilizarea tehnicilor de predare specifice învățământului online / produselor
soft specifice.

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• Identificarea, definirea, utilizarea noțiunilor fundamentale din domeniul reciclării deșeurilor.
• Utilizarea principiilor de proiectare a structurilor și proceselor elementare din domeniul
reciclării deșeurilor.
• Elaborarea unei diagnoze a problemelor de reciclare a deșeurilor.

Competenţe
transversale

•

•
•

•
•

respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin abordarea
unei strategii de muncă riguroase, eficientă şi responsabile în rezolvarea problemelor si
luarea deciziilor
utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata întregii vieţi;
utilizarea adecvată de informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limbă de circulaţie
europeană
dezvoltarea de abilităţi de lucru în echipă
utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării - TIC

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea de competenţe în domeniul reciclării deşeurilor
provenite din agricultură şi industria alimentară în sprijinul formării
profesionale.
•

•
7.2 Obiectivele specifice
•
•

Asimilarea cunoştinţelor teoretice privind tehnologiile de
reciclare a deşeurilor, construcţia şi funcţionarea maşinilor şi
instalaţiilor pentru reciclarea deşeurilor din agricultură şi
industria alimentară.
Asimilarea cunoştinţelor pentru dezvoltarea unei activităţi
optime de management a deşeurilor/reziduurilor într-o fermă
agricolă.
Obţinerea deprinderilor pentru proiectarea tehnologiilor
optime de reciclare a deşeurilor, în concordanţă cu proprietăţile
fizico-chimice ale acestora.
Dezvoltarea abilităţilor necesare utilizării aparaturii de laborator
specifică domeniului şi a instrumentelor specifice achiziţiei şi
interpretării datelor experimentale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiuni generale despre deşeuri.
Managementul deşeurilor. Sisteme tehnice pentru
managementul deşeurilor. Identificarea şi analiza
principalelor resurse de material reciclabile –
caracterizarea deşeurilor.
Managementul deşeurilor. Organizarea activităţii de
colectare şi transport.
Tehnologii de reciclare a deşeurilor.
Maşini şi instalaţii pentru procesarea mecanică a
deşeurilor. Maşini şi instalaţii pentru mărunţirea deşeurilor
– morile cu ciocane, concasoarele percutante, morile cu
cuţite.
Maşini şi instalaţii pentru procesarea mecanică a
deşeurilor. Maşini şi instalaţii pentru sortarea
dimensională, densimetrică, magnetică, optică şi manuală.

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii

Expunere, discuţii

Utilizarea
prezentărilor
PowerPoint
şi a
materialelor
video.
Utilizarea
platformelor
dedicate
pentru
învățământ
online.

2

2
2
2

2

Reciclarea reziduurilor/deşeurilor agricole prin fermentare
2
aerobă.
Maşini şi instalaţii pentru procesarea biologică a deşeurilor.
2
Principii de bază ale elaborării tehnologiilor de
compostare.
Maşini şi instalaţii pentru procesarea biologică a deşeurilor.
Tehnologii şi instalaţii utilizate în uzinele de obţinere a
2
compostului: în sistem deschis şi închis.
Maşini şi instalaţii pentru valorificarea energetică a
deşeurilor. Tehnologii şi instalaţii pentru arderea
2
deşeurilor.
Maşini şi instalaţii pentru valorificarea energetică a
deşeurilor. Tehnologii şi instalaţii pentru gazeificarea și
2
piroliza deşeurilor.
Tratarea apelor uzate. Studiu de caz – staţia de epurare a
2
apelor uzate Cluj-Someşeni.
Reciclarea deşeurilor din agricultură prin fermentare
2
anaerobă.
Verificare finală – proba scrisă şi probă orală.
2
Bibliografie
1. Burnete, N.,ş.a., Surse de energie pentru agricultură, Ed. AlmaMater, 2003.
2. Deac T. – Curs online, www.didatec.ro
3. Deac T. – Îndrumător Aplicații de laborator online, www.didatec.ro
4. Donald L. Klass, Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals, Academic Press, Entech
International Inc., Londra, 1998.
5. Gerard KIELY, Environmental engineering, McGraw-Hill, 1997.
6. Man., C., Ivan., I., Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor, Ed. Mesagerul, Cluj – Napoca,
1999.
7. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, ICIM Bucureşti, Metode şi tehnici de tratare a deşeurilor,
Bucureşti, 2006.
8. Ministerul Mediului, Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale,
Bucureşti, 2006.
9. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea
Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor.
10. Păunescu., I., Paraschiv., G., Instalaţii pentru reciclarea deşeurilor, Ed. AGIR, Bucureşti, 2006.
11. Reed, T.B., ed. (1981). Biomass Gasification-Principles and Technology. Notes Data Corp.: Park Ridge,
NJ; p 48. Originally published as Survey of Biomass Gasification, 1979.
12. Rusu., T., Bejan., M., Deşeul – Sursă de venit, Ed Mediamira, Cluj-Napoca, 2006.
13. Stessel., R., I., Recycling and resource recovery engineering: principles of waste processing, New York,
1996.
14. Ţugui., Tatiana., Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri
menajere, teză de doctorat, Chişinău, 2007.
15. http://www.gestiuneadeseurilor.ro/
Nr.
Metode de
8.2 Laborator
Observaţii
ore
predare
Instructaj privind oraganizarea / cerințele specifice
2
Utilizarea
laboratorului. Prezentarea lucrărilor de laborator.
materialelor
Metode de determinare a caracteristicilor energetice ale
4
Expunere, aplicaţii video.
deşeurilor.
şi discuţii
Utilizarea
Proiectarea fluxurilor tehnologice de procesare a
platformelor
2
deșeurilor în scopul valorificării energetice.
dedicate
Bilanțul energetic a procesului de procesare a deșeurilor în
pentru
2
vederea reciclării / valorificării..

Optimizarea proceselor de reciclare a deșeurilor.

învățământ
online.

4

Bibliografie
1. Deac T., Mașini și instalații pentru reciclarea deșeurilor, curs online, 2018, www.didatec.ro
2. Deac T., Mașini și instalații pentru reciclarea deșeurilor, îndrumător de laborator online, 2018,
www.didatec.ro
3. Deac T, Procese de producere a energiei din surse regenerabile, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2016.
4. Păunescu., I., Paraschiv., G., Instalaţii pentru reciclarea deşeurilor, Ed. AGIR, Bucureşti, 2006.
5. *** Metode şi tehnici de tratare a deşeurilor, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, ICIM
Bucureşti, 2006.
6. *** Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale, Ministerul
Mediului, Bucureşti, 2006.
7. *** ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea
deşeurilor, Ministrul mediului şi gospodăririi apelor.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite vor fi utile absolvenţilor care îşi vor desfăşura activitatea în domeniul
consultanţei agricole, în ferme integrate care utilizează sisteme de management a deşeurilor, inginerilor
mecanici angajaţi in industria alimentară, în special în departamente de întreţinere şi reparaţii.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs

Test scris

Probă scrisă

75%

10.5 Seminar/Laborator
Evaluarea lucrarilor de laborator.
Scris / Oral
/Proiect
10.6 Standard minim de performanţă
Rezolvarea a minim 50% din cerințele testului scris și a cerințelor de laborator.
Data completării:
12.10.2020

Titulari

Titlu Prenume NUME

Curs

Conf.dr.ing. Teodora-Alexandrina Deac

Aplicații

Conf.dr.ing. Teodora-Alexandrina Deac

Data avizării în Consiliul Departamentului ……..

Semnătura

Director Departament
Prof.dr.ing. Barabás István

_______________________

Data aprobării în Consiliul Facultății ……………
_______________________

25%

Decan
Prof.dr.ing. Filip Nicolae

