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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 Prevenirea accidentelor industriale majore
2.2 Titularul activităţilor de curs 
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii  
2.4 Anul de studii2 4 2.5 Semestrul3 7 2.6 Tipul de evaluare4 C 2.7 Tipul disciplinei5 DF 
 
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
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii  
Tutoriat8  
Examinări9  
Alte activităţi:   
3.7 Total ore studiu individual10  
3.8 Total ore pe semestru11 42 
3.9 Numărul de credite 2 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum12   
4.2 de competenţe  Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie
 
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: 2 
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: 2 
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. 

 

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: 2 
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 

 Implementarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă la analiza condițiilor de 
desfășurare a proceselor de producție, funcționare normală a echipamentelor tehnice și 
cunoaștere a riscurilor posibile la îndeplinirea sarcinilor de muncă pentru a evita 
producerea accidentelor majore în industrie..  

7.2 Obiective specifice 

 Identificarea factorilor implicați în producerea accidentelor majore în industrie, a 
efectelor distructiveproduse și a necesității de gestionare a stării de avarie. 

 Determinarea condițiilor de generare a mediilor periculoase ca efect a producerii 
accidentelor majore. 

 Introducerea conceptului de protecție în procesul muncii ca o consecință a relației 
efect distructiv – protecție – securizare. 

 
 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs18 Metode de predare19 Observaţii (nr. ore)
1. Considerații generale despre conceptul de  „pericol” în contextul accidentelor 
tehnice majore 

1.1. „Riscul” și „pericolul” în contextul accidentelor tehnice majore. 
1.2. Pericolul și noțiunea de periculozitate. Pericolul potențial. 
1.3. Medii periculoase generate de tehnologiile industriale. 

 
2. Principiile fundamentale ale intervenției în cazul accidentelor generatoare de 
medii periculoase în instalațiile industriale.  

2.1. Accidentele  - procese generatoare de medii periculoase. 
2.2. Particularitățile mediilor periculoase generate de accidente. 
2.3. Zonarea extinderii mediilor periculoase. 

 
3. Intervențiile pentru limitarea efectelor și înlăturarea consecințelor 
accidentelor. 

3.1. Analiza structurală a accidentului. 
3.2. Principiile organizatorice și de securitate ale intervențiilor la accidente. 
3.3. Principiile organizatorice și de securitate pentru intervențiile în mediile 

periculoase generate de accidente 
 
4. Protecție lucrătorilor, echipamentelor tehnice și mediului de efectele 
accidentelor majore. 

4.1. Acțiunea mediilor periculoase generate de accidentele majore. 
4.2. Conceptul de protecție în procesul de lucru  - relația: efect distructiv – 

protecție - securizare. 
4.3. Structura și relațiile funcționale ale procesului de gestionare și securitate 

în cazul accidentelor majore. 
 

Prelegere şi utilizarea 
videoproiectorului 

(6) 
 
 
 
 

(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 
 
 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografie curs: 



 4/5

1. Bastide, J. C., Bereilles, S. – Etude de l`accidentabilite des etablissements industriels par taille et Comites Techniques nationaux, 
Cabiers de Notes  Documentaires, Franța, nr. 139, 1990. 

2. Meffert, K – Evaluarea și estimarea riscurilor complexe, Comunicare la Colocviul AISS, Strassbourg, 1992. 
3. Sillion, I., Cordoneanu, C. – Bazele medicinii muncii, teorie și practică, Editura Moldogrup, Iași, 2000. 
4. COUNCIL DIRECTIVE 96/82/EC of 9 December 1996 on the control  of major – accident hazards involving dangerous 

substances. 
5. ***- HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 95 din 23 ianuarie 2003 privind controlul activităților care prezintă pericole 

de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, MONITORUL OFICIAL nr. 120, 25 februarie 2003. 
6. ***- Metodologie privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, aprobată cu Ordinul  M.I. nr. 87 din 2001, 

publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 571, 13 septembrie 2001. 
7. *** - SR EN  292/A1: Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice și 

specificații. 
8.2a Seminar Metode de predare20 Observaţii 

1. Substanțe dăunătoare și substanțe periculoase care pot rezulta ca efect 
al accidentelor majore. Norme de securitate şi sănătate în muncă 

2. Structura mediilor aflate sub incidența accidentelor majore: mediul 
exploziv, mediul toxic, mediul agresiv, , nediul periculos complex. 

3. Efectele și consecințele accidentelor majore  
4. Metode de determinare și clasificare a zonelor periculoase. 
5. Pericolul potențial specific. Metode de contracarare a pericolului 

potențiel specific. 
6.  Funcțiile procesului de gestionare și securitate a accidentelor majore. 
7. Structura și relațiile funcționale ale sistemului de management specific 

accidentelor majore. 
 

Discuţii/dezbateri 
Etapizare 

(2) 
 

(2) 
 

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

 
(2) 

Total (14) 

8.2b Laborator Metode de predare21 Observaţii
   
8.2c Proiect Metode de predare22 Observaţii 
   
Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect): 
1. Bastide, J. C., Bereilles, S. – Etude de l`accidentabilite des etablissements industriels par taille et Comites Techniques 

nationaux, Cabiers de Notes  Documentaires, Franța, nr. 139, 1990. 
2. Meffert, K – Evaluarea și estimarea riscurilor complexe, Comunicare la Colocviul AISS, Strassbourg, 1992. 
3. Sillion, I., Cordoneanu, C. – Bazele medicinii muncii, teorie și practică, Editura Moldogrup, Iași, 2000. 
4. COUNCIL DIRECTIVE 96/82/EC of 9 December 1996 on the control  of major – accident hazards involving dangerous 

substances. 
5. ***- HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 95 din 23 ianuarie 2003 privind controlul activităților care prezintă 

pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, MONITORUL OFICIAL nr. 120, 25 februarie 
2003. 

6. ***- Metodologie privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, aprobată cu Ordinul  M.I. nr. 87 din 
2001, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 571, 13 septembrie 2001. 

7. *** - SR EN  292/A1: Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice 
și specificații. 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului23 
 Deși are caracter facultativ (DF) disciplina  Prevenirea accidentelor industriale majore contribuie la formarea profesională a 

inginerului cu competențe în securitate și sănătate în muncă. Obiectivele sale sunt în concordanț cu Planul de învățământ al 
specializării ISI. Caracterul sinergic al disciplinei a fost analizat pe baza conținutului științific al Fișei disciplinei, evitându-
se astfel suptapunerile cu noțiunile predate la alte discipline din Planul de învățământ. 

 
 
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:  % 
Evaluare finală: Colocviu 60% 

10.5a Seminar 
 Frecvenţa/relevanţa 

intervenţiilor sau 
răspunsurilor 

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

40 % 

10.5b Laborator 

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

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

% 
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interpretarea unor rezultate 

10.5c Proiect 

 Calitatea proiectului 
realizat, corectitudinea 
documentaţiei proiectului, 
justificarea soluţiilor alese 

 Autoevaluarea, prezentarea şi/sau susţinerea 
proiectului 

 Evaluarea critică a unui proiect, X 
 

10.5d Alte 
activităţi25     % (minim 5) 

10.6 Standard minim de performanţă26 
 Implementarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă pentru a limita condițiile de generare a mediilor periculoase ca 

efect al accidentelor majore. 
 Introducerea conceptului de protecție a muncii ca rezultat al interacțiunii efect distructiv – protecție – securizare. 

 
Data completării,   Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de aplicaţii, 
 
   2017-09-15   ...............................................   ..................................................... 
 
 

Data avizării în departament,  Director departament, Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU 
 
  2017-09-20    ......................................................... 
 
 
 
 
 
                                                 
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. 


