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
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar /
laborator / proiect
2.4 Anul de studiu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
Autovehicule Rutiere și Transporturi
Ingineria Autovehiculelor
Master
Automobilul și Mediul
IF – învăţământ cu frecvenţă
12.00

Gestionarea şi reciclarea autovehiculelor scoase din uz
Prof. Dr. Ing. István BARABÁS, istvan.barabas@auto.utcluj.ro
Prof. Dr. Ing. István BARABÁS, istvan.barabas@auto.utcluj.ro

2 2.5 Semestrul 1
Categoria formativă
2.7 Regimul disciplinei
Opționalitate

2.6 Tipul de evaluare

C
DA
DI

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)))
58
3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8)
100
3.10 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoștințe privind construcția generală a autovehiculelor
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului Online (Microsoft Teams)/On-site – dupa posibilitati
5.2. de desfăşurare a
Online (Microsoft Teams)/On-site – dupa posibilitati
seminarului / laboratorului / Frecventarea (prezență 100%) și efectuarea (finalizarea / promovarea)
proiectului
lucrărilor de laborator condiționează participarea la evaluarea finală.

0
0
17
14
14
9
4
0

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• Descrierea, operarea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor şi sistemelor din domeniul
ingineriei autovehiculelor
• Proiectarea - fabricarea şi dezvoltarea sistemelor din domeniul ingineriei
• autovehiculelor
• Elaborarea de soluţii tehnice şi tehnologii în domeniul ingineriei de autovehicule
• Organizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii în domeniul ingineriei
autovehiculelor
• Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin abordarea unei
strategii de muncă riguroase, eficientă şi responsabile în rezolvarea problemelor şi luarea
deciziilor
• Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse
paliere ierarhice, în cadrul colectivului de lucru-managementul de proiect specific
• 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
internaţională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea de competente profesionale în domeniul ingineriei
autovehiculelor
• Descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază utilizate în
proiectarea, fabricaţia şi întreţinerea automobilelor
• Identificarea adecvată a strategiei de implementare a sistemului
de management al calităţii în gestionarea și reciclarea
automobilelor scoase din uz
• Explicarea și interpretarea problemelor tehnologice prin
utilizarea echipamentelor specifice domeniului ingineriei
autovehiculelor
• Implementarea software-lui specific şi descrierea procedurilor
specifice gestionării și reciclării automobilelor scoase din uz
• Aplicarea unor metode de bază şi principii de proiectare a
utilajelor şi echipamentelor în vederea execuţiei componentelor
sistemelor autovehiculelor rutiere
• Utilizarea unor soft-uri specifice, metode inovative, principii şi
proceduri de calitate specifice domeniului
• Adoptarea unor criterii şi metode de evaluare a conceptelor,
teoriilor şi programelor de proiectare a echipamentelor
necesare gestionării și reciclării automobilelor scoase din uz
• Evaluarea critică şi constructivă a modalităţilor de realizare şi
aplicare a criteriilor de diagnoză a problemelor tehnologice din
domeniul ingineriei autovehiculelor
• Interpretarea, analiza şi evaluarea critică şi constructivă a
rezultatelor obţinute prin aplicarea procedurilor de calitate în
procesele tehnologice de fabricaţie a componentelor
autovehiculelor rutiere
• Implementarea unor principii, metode şi strategii adecvate
fabricaţiei, exploatării şi mentenanţei sistemelor autovehiculelor
rutiere
• Utilizarea unor principii, metode consacrate şi protocoale de
diagnoză adecvate domeniului ingineriei autovehiculelor
• Elaborarea unei strategii manageriale utilizând principii şi
metode de management consacrate (cunoscute)

• Elaborarea unui proiect de organizare a unui proces tehnologic
de reciclare a VSU.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
INTRODUCERE. Noţiuni şi definiţii privind gestionarea
autovehiculelor scoase din uz. Necesitatea reciclării
autovehiculelor. Legislaţia privind reciclarea autovehiculelor
scoase din uz
MANAGEMENTUL CICLULUI DE VIAŢĂ AL
AUTOVEHICULELOR. Proiectarea ecologică a vehiculelor.
Durata de viaţă a vehiculelor.
PRINCIPALELE MATERIALE CARE INTRA ÎN COMPONENŢA
VEHICULELOR. Metale feroase. Metale neferoase: aluminiul,
cuprul, zincul, plumbul, metale preţioase. Componente
nemetalice.
PREVENIREA GENERĂRII DEŞEURILOR. Limitarea utilizării
substanţelor toxice. Utilizarea materialelor reciclate şi
reciclabile.
COLECTAREA AUTOVEHICULELOR SCOASE DIN UZ.
Depozitarea.
TRATAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ. Tratarea
preliminară. Depoluarea. Extragerea şi depozitarea selectivă
a fluidelor (ulei de motor, ulei de transmisie, ulei hidraulic,
lichid de frână, lichid de răcire, lichid de spălare a
parbrizului, combustibil). Eliminarea bateriilor.
TRATAREA PROPRIU-ZISĂ A VEHICULULUI SCOS DIN UZ.
Dezmembrarea: Îndepărtarea suspensiilor, anvelopelor şi
altor elemente din cauciuc, jantelor, greutăţilor de
echilibrare din plumb, componenţilor din azbest, din sticlă
(lunetă, parbriz, geamuri laterale). grupului motor
transmisie care este ulterior dezmembrat. În continuare, se
elimină schimbătoarele de căldură, scaunele care se
dezmembrează ulterior, componentele mari din materiale
plastice (bare de protecţie, grila radiatorului, elemente de
bord), cablurile electrice şi conductele din cupru, astfel încât
să rămână elementele caroseriei cu tot mai puţine
elemente din materiale nemetalice sau materiale metalice
neferoase;
BALOTAREA ŞI TOCAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ.
Tehnologii de balotare. Tehnologii de tocare. Balotoare şi
tocătoare de vehicule. Depozitarea componentelor de la
VSU
RECICLAREA DEȘEURILOR VSU. Identificarea materialelor și
componentelor ce pot fi reutilizate și reciclate. Reciclarea
metalelor feroase şi neferoase. Reciclarea materialelor din
cauciuc: anvelope, elemente de etanşare, elemente
decorative. Reciclarea bateriilor electrice. Reciclarea
materialelor plastice. Reciclarea sticlei. Reciclarea fluidelor
tehnice. Reciclarea convertoarelor catalitice. Reciclarea
airbagurilor.
RECICLAREA PIESELOR RECUPERATE PRIN COMERCIALIZARE.
Legislaţia şi Reguli de bune practici privind comercializarea

Nr. ore

Metode de predare

2

2

2

2
2

2

Prelegerea
participativă,
dezbaterea,
dialogul,
expunerea,
exemplificarea
4

2

2

2

Observaţii

pieselor reutilizabile. Codificarea pieselor reutilizabile după
destinaţie şi grad de uzură.
RECUPERAREA ENERGETICĂ A VSU. Recuperarea energetică
a materialelor din cauciuc prin piroliză. Utilizarea VSU în
fabricarea asfaltului, cleiurilor şi vopselelor. Transformarea
2
elastomerilor şi a materialelor plastice în combustibili
alternativi pentru diverse aplicaţii.
SISTEME INFORMATICE AVANSATE PENTRU TRATAMENTUL
PRELIMINAR ŞI DEZMEMBRAREA VEHICULELOR SCOASE DIN
2
UZ. IDIS - Sistem International de Informații pentru
Dezmembrarea Vehiculelor.
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8.2 Seminar / laborator / proiect
Nr. ore Metode de predare Observaţii
Sistemul de codificare a materialelor reciclabile (piese
Problematizare,
2
dezmembrate prevăzute cu coduri de identificare)
exercițiul,
Identificarea materialelor plastice după densitatea acestora
algoritmizare,
2
(densimetre)
conversație,
explicare,
Reciclarea materialelor metalice și plastice (societate
2
descriere,
comercială de dezmembrări auto)
modelare,
Estimarea cantitativă a diferitelor tipuri de materiale ce
2
demonstrare,
intră în construcția automobilelor

Reciclarea uleiurilor de ungere uzate (Zeltex 101, SVM 3000,
HFP 339).
Utilizarea aplicaţiei IDIS (Sistem International de Informații
pentru Dezmembrarea Vehiculelor) pentru identificarea
metodologiei de dezmembrare a vehiculelor. (Aplicaţia IDISon-line)
Utilizarea aplicaţiei IDIS (Sistem International de Informații
pentru Dezmembrarea Vehiculelor) pentru identificarea
sculelor, dispozitivelor și instalațiilor utilizate la
dezmembrarea automobilelor
Bibliografie
Materiale pe Teams

2

exemplificare,
orientare etc.

2

2

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competentele acumulate vor fi necesare angajaților care-și desfășoară activitatea în domeniul ingineriei
autovehiculelor. în formarea competentelor se tine seama de opțiunile angajatorilor recomandate
instituțiilor de învățământ superior pentru formarea absolventilor (abilitatea de a folosi eficient timpul,
abilitarea de a lucra în echipa, abilitatea de a învăța repede, abilitatea de a coordona echipe, oportunități
noi în interesul firmei, abilitatea de a folosi computerul și internetul, capacitatea de adaptare la situații noi
etc.) și de prioritățile recomandate de angajatori în formarea absolvenților (creativitate și capacitate de
inovare, abilitate de a negocia, capacitatea de analiza critica și autocritica, abilitatea de a învăța repede,
cunoștințe din alte domenii).
Conform Catalogului Ocupațiilor din Romania (COR), dintre domeniile de angajare a absolvenților se
menționează: Inginer autovehicule rutiere; Specialist reglementari/cârti identitate vehicule/verificări
tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/omologări oficiale; Specialist prestații vehicule; Profesori în
învățământul superior, secundar și asimilați; Specialiști în domeniul asigurărilor; Specialiști în evaluare;
Experți tehnici extrajudiciari; Cercetător în autovehicule rutiere; Inginer de cercetare în autovehicule
rutiere; Cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale; Evaluator și auditor de mediu; Auditor
de mediu; Monitor mediul înconjurător; Director tehnic; Director departament cercetare-dezvoltare;
Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale
din unități economico-sociale mari (Inginer sef transporturi, Revizor general siguranta circulatiei, Sef
atelier transporturi, Sef autobaza, Sef coloana auto, Sef sectie / adjunct (sector) transporturi și asimilați,
Sef garaj, Sef trafic auto intern, Sef departament logistica); Alți conducători de compartimente (secție,
serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari (Conducători în
cercetare-dezvoltare, proiectare); Manager al sistemelor de management de e neconvenționale;
Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului etc.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Cunoștințe acumulate (CA)

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Examen scris si oral,
notare
Evaluarea participativa,
notare

60%
40%

10.5 Seminar/Laborator Continutul referatelor de laborator
/Proiect
(CL)
CA>5; CL>5
10.6 Standard minim de performanţă
Descrierea problematicii generale a automobilelor scoase din uz; Cunoasterea principalelor etape de
gestionare a automobilelor scoase din uz; Descrierea procesului de depoluare a VSU; Utilizarea aplicaţiei
IDIS (Sistem International de Informații pentru Dezmembrarea Vehiculelor) pentru identificarea sculelor,
dispozitivelor și instalațiilor utilizate la dezmembrarea automobilelor.
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