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FIŞA DISCIPLINEI  
Anul universitar 2017-2018 

 
Decan, 

Conf. dr. ing. Iulian Ioniţă 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
1.2 Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor 
1.3 Departamentul IMSI
1.4 Domeniul de studii Inginerie Industrială
1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 
1.6 Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Metode de protecţie colectivă şi individuală în industrie 
2.2 Titularul activităţilor de curs conf.dr.ing.Anişoara Corăbieru 
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii conf.dr.ing.Anişoara Corăbieru 
2.4 Anul de studii2 IV 2.5 Semestrul3 1 2.6 Tipul de evaluare4 E 2.7 Tipul disciplinei5 DS
 
3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 

curs 
2 3.3a 

sem. 
1 3.3b laborator  3.3c 

proiect 
 

3.4 Total ore din planul de învăţământ6 42 din care 3.5 
curs 

28 3.6a 
sem. 

14 3.6b laborator  3.6c 
proiect 

 

Distribuţia fondului de timp7 Nr. ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 8
Tutoriat8  
Examinări9 2 
Alte activităţi:   
3.7 Total ore studiu individual10 28 
3.8 Total ore pe semestru11 70 
3.9 Numărul de credite 4 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum12   
4.2 de competenţe   
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului13   
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului / 
proiectului14 

  

 
6. Competenţele specifice acumulate15 
 

Număr de credite alocat disciplinei16: 4 
Repartizare credite 

pe competenţe17 
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C1. Efectuarea de 
calcule, demonstraţii 
şi aplicaţii, pentru 
rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei 
industriale pe baza 
cunoştinţelor din 
ştiinţele 
fundamentale. 

C1.1. Identificarea si utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi a metodelor 
specifice ingineriei industriale, pe baza cunoştinţelor din ştiinţele 
fundamentale. 

C1.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) pentru 
explicarea si interpretarea fenomenelor fizice, chimice si tehnologice 
specifice ingineriei industriale. 

C1.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea de sarcini 
specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele 
fundamentale 

C1.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare fundamentale, pentru 
identificarea, modelarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a 
unor fenomene, procese şi teorii caracteristice, precum şi de a prelucra şi 
interpreta rezultatele proceselor specifice domeniului ingineriei industriale. 

C1.5. Elaborarea de modele şi proiecte profesionale prin selectarea şi utilizarea 
unor principii, metode şi soluţii consacrate din disciplinele fundamentale 
ale domeniului ingineriei industriale.

- 
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Număr de credite alocat disciplinei16: 4 
Repartizare credite 

pe competenţe17 
C2. Asocierea 
cunoştinţelor, 
principiilor şi 
metodelor din 
ştiinţele tehnice ale 
domeniului cu 
reprezentări grafice 
pentru rezolvarea de 
sarcini specifice. 

C2.1. Identificarea, definirea şi descrierea principiilor şi metodelor din ştiinţele 
tehnice ale domeniului utilizând reprezentări grafice pentru rezolvarea de 
sarcini specifice. 

C2.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază, a principiilor şi metodelor din ştiinţele 
tehnice pentru explicarea conceptelor privind  proiectarea şi 
implementarea unor sarcini, procese specifice ingineriei industriale. 

C2.3. Aplicarea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale 
domeniului si asocierea acestora cu reprezentările grafice, în scopul 
rezolvării de sarcini specifice domeniului ingineriei industriale. 

C2.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a 
aprecia calitatea asocierii cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din 
ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea 
de sarcini specifice. 

C2.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea principiilor şi metodelor 
consacrate în domeniu prin asocierea cunoştinţelor, principiilor şi 
metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice 

- 

C3. Utilizarea de 
programe si 
tehnologii digitale 
pentru rezolvarea de 
sarcini specifice 
ingineriei industriale, 
în general, şi in 
ingineria securităţii si 
sănătăţii in munca, in 
particular. 

C3.1. Enunţarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru realizarea 
documentaţiei tehnice specifice cu ajutorul computerului, folosind 
tehnicile office şi CAD. 

C3.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) la realizarea 
documentaţiei tehnice specifice cu ajutorul computerului folosind tehnicile 
office şi CAD. 

C3.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru soluţionarea 
problemelor apărute la realizarea documentaţiei tehnice specifice cu 
ajutorul computerului folosind tehnicile office şi CAD. 

C3.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a 
aprecia calitatea la realizarea documentaţiei tehnice specifice cu ajutorul 
computerului folosind tehnicile office şi CAD. 

C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale cu 
ajutorul computerului folosind tehnicile office şi CAD. 

- 

C4. Alegerea, 
proiectarea, asistenta 
tehnica si exploatarea 
sistemelor de munca 
in condiţii de 
securitate si sănătate. 

C4.1. Enunţarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru evaluarea si 
soluţionarea optimă a problemelor tehnice in legătură cu sistemele de 
muncă in domeniu. 

C4.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) la evaluarea si 
soluţionarea optimă a problemelor tehnice in legătură cu sistemele de 
muncă in domeniu. 

C4.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru soluţionarea 
problemelor apărute la evaluarea si soluţionarea optimă a problemelor 
tehnice in legătură cu sistemele de muncă in domeniu 

C4.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a 
aprecia calitatea si modul de soluţionare optimă a problemelor tehnice in 
legătură cu sistemele de muncă in domeniu 

C4.5. Elaborarea de proiecte profesionale privind evaluarea si soluţionarea 
optimă a problemelor tehnice in legătură cu sistemele de muncă in 
domeniu 

- 

C5. Integrarea 
principiilor de 
securitate si sănătate 
in procesele de 
munca, prin 
identificarea si 
evaluarea riscurilor 
profesionale. 

C5.1. Enunţarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru desfăşurarea 
proceselor de muncă, în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, prin 
identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale. 

C5.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) pentru 
desfăşurarea proceselor de muncă, în condiţii de securitate şi sănătate în 
muncă, prin identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale. 

C5.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru desfăşurarea proceselor 
de muncă, în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, prin identificarea 
şi evaluarea riscurilor profesionale. 

C5.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a 
aprecia calitatea în desfăşurarea proceselor de muncă, în condiţii de 
securitate şi sănătate în muncă, prin identificarea şi evaluarea riscurilor 
profesionale. 

C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu specific de identificare şi evaluare 
a riscurilor profesionale. 

4 

C6. Asigurarea 
managementului 
integrat al activităţii 
de securitate si 
sănătate in munca in 
mediul social-
economic. 

C6.1. Enunţarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru asigurarea 
managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in munca. 

C6.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) pentru 
asigurarea managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in 
munca. 

C6.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru asigurarea 
managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in munca. 

C6.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru 
asigurarea managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in 
munca. 

C6.5. Elaborarea de proiecte profesionale specifice activităţilor de asigurare a 
managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in munca. 

- 
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Număr de credite alocat disciplinei16: 4 
Repartizare credite 

pe competenţe17 
CS1 - - 
CS2 - - 
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CT1. 

Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a 
sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată.  
Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii 
practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor. Executarea responsabila 
a sarcinilor profesionale. 

- 

CT2. 

Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe 
diferite paliere ierarhice. 
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea 
continua a propriei activităţi. Comunicare si lucrul in echipa. 

- 

CT3 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul 
inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia pentru 
dezvoltarea personală şi profesională.  
Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologia 
informaţiei şi a comunicării, conştient de nevoia de formare continuă. 

- 

CTS - - 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Acţiunea eficientă privind micşorarea până la minimizare a riscurilor poate avea loc 
numai dacă se descifrează mecanismul intim de interacţiune al factorilor din procesul 
muncii şi executant. În acest context principalele obiective ale disciplinei sunt: 

- înţelegerea măsurilor de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă; 

 studiul măsurilor de protecţie: tehnice, organizatorice, igienico-sanitare de realizare a 
securităţii omului în procesul de muncă, prin eliminare sau evitare, ori diminuarea 
acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman. 

7.2 Obiective specifice 

 transmiterea de informaţii asupra noţiunilor de protecţie colectivă şi individuală în 
industrie; 

 discutarea şi analizarea studiilor de caz referitoare la metodele de protecţie în 
industrie; 

  aprofundarea legislaţiei în vigoare privind normele de securitate şi sănătate în 
muncă. 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs18 Metode de predare19 Observaţii 
I. Introducere 
II. Micşorarea riscurilor de accidentare şi imbolnăvire profesională 
III. Măsuri de protecţie organizatorice 
- Selectarea şi angajarea personalului 
- Instruirea personalului, formarea, informarea, propaganda 
- Organizarea ergonomicǎ a sistemelor de muncǎ 
- Mǎsuri organizatorice de prevenire a riscurilor mecanice 
- Semnalizarea de securitate 
Programe de acţiune 
IV. Măsuri tehnice de protecţie 
- Protecţia intrinsecă 
- Mǎsuri de protecţie colectivǎ 
- Protecţia individualǎ 
- Bariere de securitate. Metoda nodului fluture

Expunere, prelegere, 
utilizare videoproiector 

1 
3 

10 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 

Bibliografie curs: 
1. Darabont, Alex., Pece, Şt., Dǎscǎlescu, Aurelia, Managementul securitǎţii şi sǎnǎtǎţii in muncǎ, vol. 1 şi 2, Editura Agir, 
Bucureşti, 2001; 
2. Darabont, Alex., Pece, Şt., Protecţia muncii, Editura didacticǎ şi pedagogicǎ, Bucureşti, 1996; 
3. Darabont, Alex., Securitate şi Sǎnǎtate in Muncǎ, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii, 
Bucureşti, 1997; 
4. Moraru, R., Bǎbuţ, G., Evaluarea riscurilor profesionale, Editura Focus, Petroşani, 2002; 
5. Bǎbuţ, G., Moraru, R., Protecţia muncii, Editura Universitas, Petroşani, 1999; 
6. Bǎbuţ, G., Moraru, R., Matei, I., Sisteme de management al securitǎţii şi sǎnǎtǎţii in muncǎ. Principii directoare, Editura 
Focus, Petroşani, 2002; 
7. Darabont, A., Darabont, D., Constantin, G., Darabont, Dr., Evaluarea calitǎţii de securitate a echipamentelor tehnice, Editura 
Agir, Bucureşti, 2001; 
8. Mereţ, N, Pece, Şt., Cacovean, N., Protecţia omului in procesul muncii, Editura ştiinţificǎ şi enciclopedicǎ, Bucureşti, 1985;
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9. Roşca, C., ş.a., Economia şi organizarea ergonomicǎ a muncii, Editura didacticǎ şi pedagogicǎ, Bucureşti, 1962; 
10. Moraru, R., Bǎbuţ, G., Analizǎ de risc, Editura Universitas, Petroşani, 2000; 
11. Ungur, I., Organizarea locului de muncǎ, Editura ştiinţificǎ şi enciclopedicǎ, Bucureşti, 1972. 
8.2a Seminar Metode de predare20 Observaţii 
Studiu de caz: selectarea şi angajarea personalului 
Studiu de caz: instruirea personalului 
Studiu de caz: organizarea ergonomică a locului de muncă 
Studiu de caz: măsuri organizatorice de prevenire a riscurilor mecanice 
Studiu de caz: măsuri de protecţie colectivă 
Studiu de caz: măsuri de protecţie individuală 

Discutii, legislatie 

2 
2 
2 
2 
3 
3 

8.2b Laborator Metode de predare21 Observaţii 
  
8.2c Proiect Metode de predare22 Observaţii 
   
Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect): 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului23 
Obiectivele disciplinei sunt in concordanţă cu planul de invăţămant, conţinutul său fiind corelat cu cel al disciplinelor: Metode 
de evaluare a riscurilor; Ergonomia muncii; Accidente de muncă şi imbolnăviri profesionale in industrie; Prevenirea 
accidentelor industriale majore; Managementulfirmei in domeniul securităţii industriale. 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
 Cunoştinţe teoretice 

însuşite (cantitatea, 
corectitudinea, acurateţea) 

Teste pe parcurs 1: saptamana 7 
Teste grilă din materia predată 

20% 

Teme de casă:  % 
Evaluare finală: Examen 
1. Chestiune teoretică; întrebări deschise din curs, 
conditii de lucru: oral; pondere 30% 
2. Chestiune teoretică; întrebări deschise, conditii de 
lucru: oral; pondere 30% 
3. Chestiune teoretică; întrebări deschise din laborator, 
conditii de lucru: oral; pondere 40%

50%  
(minim nota5) 

10.5a Seminar 
 Frecvenţa/relevanţa 

intervenţiilor sau 
răspunsurilor 

 Evidenţa intervenţiilor, portofoliu de lucrări 
(referate, sinteze ştiinţifice) 

30% 

10.5b Laborator 

 Cunoaşterea aparaturii, a 
modului de utilizare a 
instrumentelor specifice; 
evaluarea unor instrumente 
sau realizări, prelucrarea şi 
interpretarea unor rezultate 

 Chestionar scris 
 Răspuns oral 
 Caiet de laborator (lucrări experimentale, referate) 
 Demonstraţie practică 

% (minim 5) 

10.5c Proiect 

 Calitatea proiectului 
realizat, corectitudinea 
documentaţiei proiectului, 
justificarea soluţiilor alese

 Autoevaluarea, prezentarea şi/sau susţinerea 
proiectului 

 Evaluarea critică a unui proiect 
% (minim 5) 

10.5d Alte 
activităţi24     % (minim 5) 

10.6 Standard minim de performanţă25 
 Rezolvarea şi explicarea unor situatii concrete privind metodele colective de protectie. 

 
 
Data completării,   Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de aplicaţii, 
 
.........................   ...............................................   ..................................................... 
 
 

Data avizării în departament,    Director departament, 
 
 .............................................     prof.dr.ing. Constantin BACIU 
 
                                                 
1 Licenţă / Master 
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2 1-4 penrtru licenţă, 1-2 pentru master 
3 1-8 pentru licenţă, 1-3 pentru master 
4 Examen, colocviu sau VP A/R – din planul de învăţământ 
5 DF - disciplină fundamentală, DID - disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate sau DC - disciplină complementară - din planul 
de învăţământ 
6 Este egal cu 14 săptămâni x numărul de ore de la punctul 3.1 (similar pentru 3.5, 3.6abc) 
7 Liniile de mai jos se referă la studiul individual; totalul se completeaza la punctul 3.7. 
8 Între 7 şi 14 ore 
9 Între 2 şi 6 ore 
10 Suma valorilor de pe liniile anterioare, care se referă la studiul individual. 
11 Suma dintre numărul de ore de activitate didactică directă (3.4) şi numărul de ore de studiu individual (3.7); trebuie să fie egală cu 
numărul de credite alocat disciplinei (punctul 3.9) x 24 de ore pe credit. 
12 Se menţionează disciplinele obligatoriu a fi promovate anterior sau echivalente 
13 Tablă, vidoproiector, flipchart, materiale didactice specifice etc. 
14 Tehnică de calcul, pachete software, standuri experimentale, etc. 
15 Competenţele din Grilele G1 şi G1bis ale programului de studii, adaptate la specificul disciplinei, pentru care se repartizează credite 
(www.rncis.ro sau site-ul facultăţii) 
16 Din planul de învăţământ 
17 Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei 
18 Titluri de capitole şi paragrafe 
19 Expunere, prelegere, prezentare la tablă a problematicii studiate, utilizare videoproiector, discuţii cu studenţii (pentru fiecare capitol, 
dacă este cazul) 
20 Discuţii, dezbateri, prezentare şi/sau analiză de lucrări, rezolvare de exerciţii şi probleme 
21 Demonstraţie practică, exerciţiu, experiment 
22 Studiu de caz, demonstraţie, exerciţiu, analiza erorilor etc.  
23 Legătura cu alte discipline, utilitatea disciplinei pe piaţa muncii 
24 Cercuri ştiinţifice, concursuri profesionale etc. 
25 Se particularizează la specificul disciplinei standardul minim de performanţă din grila de competenţe a programului de studii. 


