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Domeniul de studii
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Forma de învăţământ
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2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2
2.3
2.4
2.5

Aria de conţinut
Responsabili de curs
Titularul activităţilor de proiect
Anul de
2.6 SemesII
studii
trul

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
de Instalaţii
Ingineria Instalaţiilor
Inginerie Civilă şi Instalaţii
Masterat
Instalaţii pentru construcţii/Inginer MS
IF- învăţământ cu frecvenţă
17.20
Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de conducte din
instalaţii
Tehnologii noi
Conf.dr.ing. Alexandru CRISTEA
Ş.l.dr.ing. Teodor Valeriu CHIRA
Tipul de
Regimul
1 2.7
DS/DOP
Examen 2.8
evaluare
disciplinei

Denumirea disciplinei

Nr. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud.
săpt
ind.
[ore/săpt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

Reabilitarea şi
II/1 modernizarea sistemelor de 14
conducte din instalaţii

2

1

28

14

36

3.1 Număr de ore pe săptămână
3
3.2 din care curs
2
3.3
aplicaţii
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5 din care curs
28 3.6
aplicaţii
Studiul individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7
Total ore studiul individual
36
3.8
Total ore pe semestru
78
3.9
Număr de credite
3

1

Credit

An/
Sem

TOTAL

3. Timpul total estimat

78

3
1
14
Ore
14
14
7
1
-

Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 De curriculum

Diplomă de licenţă în unul dintre domeniile:
- ingineria instalaţiilor;
- construcţii civile;
- arhitectură;
- alte specializări care implică realizarea si exploatarea
reţelelor de conducte.

4.2 De competenţe
4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
parcurgerea şi/sau promovarea următoarelor discipline:
instalaţii sanitare, instalaţii de încălzire, instalaţii frigorifice,
instalaţii de ventilare şi climatizare, instalaţii electrice şi
automatizări, chimie şi materiale de instalaţii, electrotehnică,
sisteme de alimentare cu gaze, reţele termice
5.2 De desfăşurare a aplicaţiilor

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)

Diagnosticarea şi reabilitarea reţelelor exterioare de apă, canalizare şi gaze combustibile

Reproiectarea reţelelor exterioare folosind noile tehnologii şi materiale specifice
pentru reabilitarea şi modernizarea reţelelor de conducte

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)
Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie să
cunoască)

6. Competenţe specifice acumulate

C1. Să ia decizii şi să-şi asume responsabilităţile propriilor decizii şi acţiuni prin
adaptarea la situaţii noi

2

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea de competenţe în domeniul evaluării
eficienţei funcţionale şi energetice a sistemelor de
instalaţii şi să proiecteze soluţii pentru reabilitarea şi
modernizarea tehnologică a acestora
7.2

Obiectivele specifice

C2.1. Să alcătuiască programe pentru
investigarea condiţiilor de funcţionare şi
evaluare a eficienţei diferitelor categorii de
instalaţii
C2.2. Să analizeze şi să evalueze parametrii
funcţionali şi indicatorii de performanţă a echipamentelor
şi sistemelor de instalaţii în condiţiile de exploatare date
C2.3. Să identifice neconformităţile
tehnice şi necesităţile de reabilitare /
modernizare funcţională şi energetică
C2.4. Să selecteze şi să propună măsuri de
intervenţie pentru eficientizarea funcţional energetică a
diferitelor categorii de instalaţii
C2.5. Să întocmească documentaţia tehnicoeconomică specifică evaluării funcţionale şi
energetice
C5.1. Să cunoască realizările tehnico ştiinţifice recente şi
tendinţele pe plan naţional şi internaţional pentru
dezvoltarea domeniului
C5.2. Să cunoască în profunzime rolul şi
comportarea echipamentelor şi sistemelor de instalaţii
corespunzător cerinţelor funcţionale
C5.3. Să folosească metode şi programe de
calcul specializate pentru modelarea sistemelor de
instalaţii şi simularea comportării acestora în diferite
ipoteze funcţionale
C5.4. Să aplice tehnici de măsurare a parametrilor
funcţionali, să prelucreze şi să interpreteze rezultatele
măsurătorilor pentru diferite categorii de instalaţii
C5.5. Să elaboreze proiecte şi rapoarte pentru programe de
cercetare specifice domeniului

8. Conţinuturi
8.1. Curs (titlul cursurilor + programa analitică)
1
2
3
4
5

Diagnosticarea conductelor din sistemele de canalizare – 1
Diagnosticarea conductelor din sistemele de canalizare – 2
Diagnosticarea conductelor din sistemele de transport şi de
distribuţie a apei – 1
Diagnosticarea conductelor din sistemele de transport şi de
distribuţie a apei – 2
Diagnosticarea conductelor din sistemele de transport şi

3

Metode de
predare

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore

- stil de
predare
interactiv;

2 ore
2 ore

distribuţie a gazelor combustibile
6
Metode şi tehnologii de reabilitare a conductelor din sistemele
de transport şi distribuţie a apei reci – 1
7
Metode şi tehnologii de reabilitare a conductelor din sistemele
de transport şi distribuţie a apei reci – 2
8
Metode şi tehnologii de reabilitare a conductelor din sistemele
de canalizare – 1
9
Metode şi tehnologii de reabilitare a conductelor din sistemele
de canalizare – 1
10
Metode şi tehnologii de reabilitare a conductelor din sistemele
de transport şi distribuţie a gazelor combustibile – 1
11
Metode şi tehnologii de reabilitare a conductelor din sistemele
de transport şi distribuţie a gazelor combustibile – 2
12
Calculul hidraulic al conductelor reabilitate din sistemele de
transport şi distribuţie a apei
13
Calculul hidraulic din sistemele de canalizare
14
Calculul hidraulic din sistemele de transport şi distribuţie a
gazelor naturale combustibile
8.2. Aplicaţii - proiect

Videoproiector

2 ore

- prezentare
studii de
caz;
- consultaţii

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Metode de
predare

Observaţii

1

Reproiectarea unui sistem de transport şi distribuţie a apei în
varianta reabilitată – partea I

2 ore

2

Reproiectarea unui sistem de transport şi distribuţie a apei în
varianta reabilitată – partea II

2 ore

3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reproiectarea unui sistem de transport şi distribuţie a apei în Expunere
2 ore
de studii de
varianta reabilitată – partea III
Reproiectarea unui sistem de canalizare în varianta optimizată caz şi
2 ore
aplicaţii
– partea I
Reproiectarea unui sistem de canalizare în varianta optimizată
2 ore
– partea II
Reproiectarea unui sistem de canalizare în varianta optimizată
2 ore
– partea III
Reproiectarea unui sistem de gaze
2 ore
Alexandru CRISTEA, Note de curs;
Gheorghe BADEA, Instalaţii pentru distribuţia apei în clădiri, Risoprint, Cluj-Napoca, 2003;
Gheorghe BADEA, Tehnologia lucrărilor de instalaţii pentru construcţii, Risoprint, ClujNapoca, 2003;
ASHRAE Standard 62.1-2004, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;
J. F. Kreider, P. Curtiss and A. Rabl, Heating and Cooling of Buildings: Design for
Efficiency, McGraw-Hill, 2nd Ed., 2002;
McQuiston & Parker, Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design,
Wiley, 6th Ed., 2005;
R. W. Haines and D. C. Hittle, Control Systems for Heating, Ventilating and Air
Conditioning, Boston:Kluwer Academic Publishers, 6th Ed., 2003;
Application Guide 1/91, Commissioning of VAV Systems in Buildings, BSRIA, 1991.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor, profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele achiziţionate vor fi necesare angajaţilor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul
companiilor care au în administrare sau execută reţele de conducte.
10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din
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activitate
Curs
Aplicaţii

Evaluarea cunoştinţelor
teoretice

Examen:
- scris o oră;

Intrarea la examen este
condiţionată de finalizarea
proiectului

- susţinerea
proiectului

nota finală
50%
50 %

10.4 Standard minim de performanţă
Obţinerea cel puţin a notei cinci atât pentru activitatea de curs, cât şi pentru activitatea de aplicaţii.
Formula de calcul a notei: N =0.5 • E + 0.5 P;
se calculează dacă: E ≥ 5 şi P ≥ 5.
Componentele notei: Examen (nota E); Proiect (nota P).
Data
completării
25.09.2016

Titularul de curs,
Şef lucr.dr.ing. CHIRA Teodor Valeriu

Data avizării în departament
02.10.2016

Titular de proiect,
Conf.dr.ing. CRISTEA Alexandru
Director departament
Conf. dr. ing. MÂRZA Carmen
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