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FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2017-2018 
 

Decan, 
Conf. univ. dr. ing. Iulian IONIŢĂ 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
1.2 Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
1.3 Departamentul Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială
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 Noţiuni de medicina muncii 
2.2 Titularul activităţilor de curs CCeerrcceett.. şştt.. pprriinncc.. DDrr îînn ŞŞttiiiinnţţee MMeeddiiccaallee Liliana-Carmen CROITORU
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii CCeerrcceett.. şştt.. pprriinncc.. DDrr îînn ŞŞttiiiinnţţee MMeeddiiccaallee Liliana-Carmen CROITORU
2.4 Anul de studii2 4 2.5 Semestrul3 7 2.6 Tipul de evaluare4 C 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 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren -
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 12
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 
 
 
 
 
 
 
 

Procedurile folosite la predarea disciplinei sunt: prelegerea, 
prezentarea logică şi deductivă, explicaţia, dezbaterea, 
problematizarea, metode de lucru în grup, studiul documentelor 
curriculare şi al bibliografiei. Desfăşurarea actului educaţional 
specific disciplinei este prevăzută prin activităţi de curs şi de 
seminar. 
Aspectele teoretice vor fi însoţite şi de prezentarea unor 
exemple concrete, preluate din analiza unor evenimente sau 
situaţii concrete. Astfel, se va urmări captarea atenţiei 
studenţilor şi creşterea continuă a interesului acestora faţă de 
problematica disciplinei. 
Expunerile vor fi realizate prin utilizarea tehnicilor moderne de 
videoproiecţie 

5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului /  
proiectului14 

Orele de seminar vor aborda diferite aspecte practice, ce fac 
obiectul disciplinei. Pe durata desfăşurării acestora, se va utiliza 
şi tehnica de videoproiecţie. 

 
6. Competenţele specifice acumulate15 

Număr de credite alocat disciplinei16: 4 
Repartizare credite 

pe competenţe17
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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.

- 

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 

- 
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Număr de credite alocat disciplinei16: 4 
Repartizare credite 

pe competenţe17 
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. 

- 

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 

 

 Cunoasterea domeniului de activitate al medicinii muncii, a personalului care 
desfăşoară servicii de sănătate ocupaţională şi a legislaţiei în acest domeniu.  
 Familiarizarea cu noţiunile generale de medicina muncii; cunoaşterea şi respectarea 
confidenţialităţii relatiei medic/pacient, eticii profesionale şi a legislaţiei în domeniu; 
 Înţelegerea atât a problemelor angajatorului cât şi cele ale muncitorilor legate de 
sănătate.

 

 

 

 

7.2 Obiective specifice 

 

 

 

 

 

- Iniţierea în activitatea de medicina muncii; aceasta este o specialitate medicală extrem 
de vastă, de relaţie, care înglobează cunoştinţe din toate celelalte specialităţi medicale. 
- Medicina muncii se ocupă cu prevenţia, diagnosticarea si managementul bolilor 
profesionale şi a bolilor legate de profesie, a accidentelor de muncă, precum şi cu 
promovarea sănătăţii şi productivităţii muncitorilor. 
- Medicina muncii studiază relaţia om-muncă, adaptarea omului la muncă şi adaptarea 
muncii la persoana care o efectuează.  
- Racordarea gândirii tehnice cu gândirea economică, astfel încât proiectele profesionale 
cu specific de identificare şi evaluare a riscurilor profesionale să fie înţelese ca 
posibilitate eficientă de realizare a producţiei în condiţii optime şi de calitate. 
- Obiectivele disciplinei sunt în concordanţă cu planul de învăţământ, conţinutul său 
fiind corelat cu cel al cursurilor: 
Cunoaşterea condiţiei de muncă şi a noxelor profesionale, precum şi determinarea 
condiţiilor de muncă. Iniţierea în patologia indusă de noxele profesionale; Cunoaşterea 
legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă. 
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs18 Metode de predare19 Observaţii (nr. ore)
I. NOŢIUNI GENERALE DE MEDICINA MUNCII 
- Introducere în Sănătatea Ocupaţională. Istoria Medicinii Muncii  
- Activităţi de prevenţie. Sănătatea ocupaţională ca parte a sănătatii publice 
- Munca şi starea de sănătate 
 - Sănătatea şi Securitatea în Muncă în România. Reţeaua de medicina muncii în 
România 
- Evaluarea situaţiei curente din România în domeniul informării şi promovării 
sănătăţii şi securităţii în muncă 
II. PROGRAMELE ŞI SERVICIILE DE SĂNĂTATE OCUPAŢIONALĂ 
-  Previziunea şi recunoaşterea condiţiilor de muncă şi a noxelor profesionale 
- Evaluarea şi controlul condiţiilor de muncă şi a noxelor profesionale 
- Importanţa efectuării profesiogramei 
III. BOLILE PROFESIONALE ŞI BOLILE LEGATE DE PROFESIE  
- Semnalarea si declararea bolilor profesionale. Boli profesionale cu declarare 
obligatorie în Romania. Diagnosticul bolilor profesionale. Bolile legate de 
profesie. 
IV. ABORDAREA COMPLEXĂ A FACTORILOR DE RISC OCUPAŢIONAL
Determinare, boli profesionale induse, aspecte legislative şi practice actuale. 
Rolul medicului de medicina muncii în promovarea sănătăţii la locul de muncă.  
Microclimatul profesional 
Iluminatului profesional. Ambianţa luminoasă 
Zgomotul profesional şi viibbrraaţţiiiillee    

Toxicele profesionale  

Pulberile la locul de muncă. 

Prelegere şi utilizarea 
videoproiectorului 

(2) 

 

 

 

 

(6) 

 

(4) 

 

 

 

 
 

 (2) 
(2) 
(4) 
(4) 
(4) 

Bibliografie curs: 
1. Bardac, D.I. : Medicina muncii – trecut, prezent şi viitor,Sibiu, Ed. Mira D, 2002. 
2. Darabont, Al., Pece, Şt., Protecţia muncii, E.D.P., Bucureşti, 1996. 
3. Croitoru Cristina-Georgiana, Diac Mădălina-Maria, Mărginean Alexandra, Gurău Magda: TB – An Important Culprit 

of Occupational Diseases in Romanian Healthcare Workers. Twelve Years Epidemiological Survey, lucrare prezentată în 
cadrul “Congressis – the 11 th International Congress for Medical Students and Young Doctors”, 10 – 13 Aprilie, 2014. 

4. Croitoru, Carmen, Popa, Doina, Silion, Ion: „Actualităţi privind patogenia hepatitelor toxice şi medicamentoase” 
(partea I), Revista Română de Medicina Muncii, Vol. 49, Nr. 3-4, 1999, p. 1183-1192. 

5. Croitoru, Carmen, Popa, Doina, Silion, Ion: „Actualităţi privind patogenia hepatitelor toxice şi medicamentoase” 
(partea II), Revista Română de Medicina Muncii, Vol. 50, Nr. 1-2, 2000, p. 1217-1221. 

6. Croitoru, Carmen, Dănulescu, Eugenia, Croitoru, Cristina: „Ten years epidemiological survey of occupational 
tuberculosis in Romanian healthcare workers”, ERJ 2010; 36 (Suppl 54) 550p. 

7. Oprea, Veronica, Mihalache, Cornelia, Constantin, Brânduşa: „Ergonomie: Principii şi aplicaţii în  sistemul 
medical”, Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2003, p. 133-165. 

8. Park, J., Kim, J., Chung, H.K., Hisanaga, N.: „Long working hours and subjective fatgue symtoms”, Ind. Health, 
2001, 39, p. 250-254. 

9. Păuncu, E.A. : Medicina muncii , Timişoara , Ed. OrizonturiUniversitare, 2004. 
10. Sedlatschek Christa : Identification of occupational safety and health research priorities will help Europe reach its 

2020 goals,  News release - Mar 24, 2014. 
11. Silion, Ion:  Bazele medicinii muncii, Iaşi, Ed. Alma Mater, 2001. 
12. Surcel, D.: Medicina Muncii, Bucureşti, Ed. Alma Mater, 2000. 
13. Toma Niculescu, Adriana Todea, Ion Toma, Anca Pavel: Medicina Muncii, Volumul III, Editura Medmun, Bucureşti, 

2002 (125-142). 
14. Toma, I. şi M.D. Bunescu:  Practica medicinii muncii,  Craiova , Ed. Universitaria Craiova, 2008. 
15. ***, Proiectul POSDRU ID 48872 2007-2013:”Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi 

securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de 
participare pe o piaţă modernă a muncii”- Buletin informativ trimestrul I 2012. 

16. ***, Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA): „Prevenirea rănirilor provocate de 
obiecte ascuţite la locul de muncă” , Buletin informativ 9, 2010. 

17. ***, European Agency for Safety and Health at Work: „E-fact 40 – Risk assessement and needlestick injuries”, 2008-
10-17. 

18. ** Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006. 
19. *** H.G. 1425/2006 – Norme Medologice de Aplicare a Prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 

8.2a Seminar 
Metode de predare20 Observaţii 

Bolile profesionale şi bolile legate de profesie: analiza relaţiilor: pacient-medic; 
salariat-medic de medicina muncii; angajator - salariat - medic de medicina 

Discuţii/dezbateri pe 
temele prezentate la curs (2) 
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muncii, în contextul legislativ actual. 
Prezentarea unor exemple concrete, preluate din analiza unor evenimente sau 
situaţii concrete:  
nnooxxeellee  pprrooffeessiioonnaallee   
microclimatul profesional 
zgomotul profesional şi vibraţii 
iluminatul profesional. Ambianţa luminoasă 
toxicele profesionale  
pulberile profesionale 

 

 
(2)  
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

8.2b Laborator 
Metode de predare21 Observaţii 

   

8.2c Proiect 
Metode de predare22 Observaţii 

   
Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect): 
1. Bardac, D.I. : Medicina muncii – trecut, prezent şi viitor,Sibiu, Ed. Mira D, 2002. 
2. Cocârlă, Aristotol, (coord.), (2009), Medicină ocupaţională, vol. I, II, Ed. Medicală Universitară “Iuliu Haţeganu”, Cluj 
Napoca,. 
3. Oprea, Veronica, Mihalache, Cornelia, Constantin, Brânduşa: „Ergonomie: Principii şi aplicaţii în  sistemul medical”, 
Editura „Gr. T. Popa” Iaşi, 2003, 
4.Păuncu, E.A. : Medicina muncii , Timişoara , Ed. OrizonturiUniversitare, 2004. 
5.Silion, Ion, Cordoneanu, Cristina), (2003), Bazele medicinei muncii – Teorie şi practică – Ediţia a III- a (revizuită conform 
legislaţiei, Ed. Moldogrup Iaşi  
6. Toma, Ion, (2004)- Medicina muncii, Ed. Sitech, Craiova 
7. Toma Niculescu, Adriana Todea, Ion Toma, Anca Pavel: Medicina Muncii, Volumul III, Editura Medmun, Bucureşti, 2002 
(125-142). 
*** Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006. 
*** H.G. 1425/2006 – Norme Medologice de Aplicare a Prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 
*** http://www.medicina-muncii.com 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului23 
Disciplina Noţiuni de medicina muncii este una dintre disciplinele de specialitate care contribuie la formarea inginerului cu 
competenţe în domeniul sănătăţii în muncă, astfel încât obiectivele sale sunt în concordanţă deplină cu planul de învăţământ de 
la specializarea aferentă domeniului Inginerie Industrială. De altfel, această concordanţă s-a realizat inclusiv prin discutarea 
amănunţită în biroul de conducere a facultăţii a conţinutului ştiinţific şi a planificării materiei care se abordează. În acest fel s-a 
obţinut inclusiv evitarea suprapunerilor cu noţiunile care sunt predate la alte discipline care figurează în planul de învăţământ. 
Conţinutul disciplinei a fost coroborat cu cel al disciplinelor Accidente de muincă şi îmbolnăviri profesionale în industrie, 
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial, Legislaţia activităţii de securitate şi sănătate în 
muncă. 
 
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 parcurs24:  % 
Teme de casă:  20 % 
Evaluare finală: Colocviu (test grilă) 50% 

10.5a Seminar  Frecvenţa/relevanţa inter-
venţiilor sau răspunsurilor

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

30 % 

10.5b Laborator  %
10.5c Proiect   % 
10.5d Alte 
activităţi25 

  % 

10.6 Standard minim de performanţă26 
 Integrarea principiilor de securitate şi sănătate în procesele de muncă, prin identificarea riscurilor de accidentare şi 

îmbolnăvire profesională. 
 Parcurgerea disciplinei "Noţiuni de medicina muncii" permite studentului să dobândească noi competenţe privind: 

- prevenţia şi managementul bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi promovarea sănătăţii şi 
productivităţii muncitorilor. 
- să cunoască unele procesele tehnologice şi operaţiuni îndeplinite de către muncitori; 
- să fie familiarizat cu proprietătile toxice ale materialelor folosite, precum şi cu riscurile asociate locului respectiv de 
muncă;  
- să ţină cont de aptitudinea fizică şi emoţională a unui angajat pentru locul său de muncă;  
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- să posede o bună cunoaştere a legislaţiei în vigoare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, a metodelor şi 
regulilor de protecţie a muncii;  
- să respecte confidenţialitatea relatiei medic/pacient, etica profesională şi legislaţia în domeniu;  
- să înţeleagă atât problemele angajatorului, cât şi cele ale muncitorilor. 
 
Data completării,   Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de aplicaţii, 
 
   2017-09-12   ...............................................   ..................................................... 
 
 

Data avizării în departament,  Director departament, Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU 
 
  2017-09-15    ......................................................... 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Licenţă / Master 
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 Se va preciza numărul de teste şi săptămânile în care vor fi susţinute. 
25 Cercuri ştiinţifice, concursuri profesionale etc. 
26 Se particularizează la specificul disciplinei standardul minim de performanţă din grila de competenţe a programului de studii. 


