FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de învăţământ
Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Instalaţii
Ingineria Instalaţiilor
Inginerie Civilă şi Instalaţii
Masterat
Ingineria Instalatiilor/Inginer MS
IF- învăţământ cu frecvenţă
18.10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Aria de conţinut
2.3 Responsabili de curs
2.4 Titularul activităţilor de proiect
2.5 Anul de studii II 2.6 Semestrul

Conceperea caselor pasive si a caselor inteligente
Instalatii pentru cladiri multizonale si cu destinatii
speciale
Conf.dr.ing.Carmen MARZA
Şef lucrări dr. ing. Adriana HADAREAN
2.8 Regimul
1 2.7 Tipul de Examen
DS/DOB
evaluare

disciplinei

Denumirea disciplinei

Nr.
săpt.

Curs

Aplicaţii

Curs

[ore/săpt.]
S L P

II/1

Conceperea caselor pasive
si a caselor inteligente

14

2

1

Aplicaţii
[ore/sem.]
S L P

28

14

3.1 Număr de ore pe săptămână
3.2 din care curs
3.3
3
2
3.4 Total ore din planul de înv.
3.5 din care curs
42
28 3.6
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
3.8
3.9

Total ore studiul individual
Total ore pe semestru
Număr de credite

Stud.
ind.

36
aplicaţii
aplicaţii

36
78
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1

De curriculum

Diplomă de licenţă în unul dintre domeniile:

1

Credit

An/
Sem

TOTAL

3. Timpul total estimat

78

3
1
14
Ore

26
8
2
-

- ingineria instalaţiilor;
- inginerie civilă;
- arhitectură;
- alte specializări cu conotaţie energetică.
4.2

De competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1
5.2

De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a aplicaţiilor

-

Ce este o casa pasivă
Care sunt principiile de bază care definesc casa pasivă
Care este consumul de energie estimat pentru o casa pasivă

Etape de execuţie şi montaj pentru o casă pasivă
Proiectarea unui sistem integrat HVAC + BMS pentru o casă pasivă

Camera digitală de termoviziune în infraroşu (IR) pentru inspectarea termică a
pierderilor de căldură în clădiri

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Competenţe profesionale

Deprinderi
dobândite:
(Ce ştie să facă)

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie să cunoască)

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specific acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

C2. Să evalueze eficienţa funcţională şi energetică a sistemelor
de instalaţii şi să
proiecteze soluţii pentru reabilitarea şi modernizarea
tehnologică a acestora
C4. Să sintetizeze, să explice şi să transmită informaţiile privind
alcătuirea şi funcţionarea sistemelor de instalaţii
- 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

2

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 tehnico economică
specifică evaluării funcţionale şi energetice;
- C4.1. Să utilizeze limbajul specific în comunicarea cu grupuri
şi medii profesionale;
- C4.2. Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile existente
privind sistemele de instalaţii;

8. Conţinuturi
Metode de
predare

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

Strategii energetice in contextul dezvoltarii durabile
Conceptul de casa pasiva si casa inteligenta
Principii si caracteristici generale de realizare a casei pasive
Principii si caracteristici generale de realizare a casei
inteligente
5
Utilizarea energiilor regenerabile in alimentarea cu energie a
caselor pasive
6-7
Tehnici si tehnologii utilizate la realizarea caselor pasive
8
Solutii energetice pentru incalzirea caselor pasive
9
Solutii energetice pentru alimentarea cu apa calda a caselor
pasive
10
Solutii energetice pentru asigurarea ventilarii caselor pasive
11
Solutii energetice pentru alimentarea cu energie electrica a
caselor pasive
12
Casa inteligenta. Sisteme de control si automatizare
13
Controlul si monitorizarea consumurilor
14
Eficienta energetica si economica a caselor pasive si caselor
inteligente
8.2. Aplicaţii - proiect

- stil de
predare
interactiv,
videoproiector
- prezentare
studii de caz;
- consultaţii.

Observaţii

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Metode de
predare

Observaţii

2 ore
Studiu de solutie si elaborarea temei de proiectare pentru o
casa pasiva si inteligenta
2
Calculul necesarului de căldură
2 ore
3-4
Alegerea si dimensionarea echipamentelor pentru incalzirea si Expunere şi
4 ore
aplicaţii
climatizarea spatiilor
5
Alegerea si dimensionarea echipamentelor pentru prepararea
2 ore
apei calde menajere
6
Alegerea si dimensionarea echipamentelor pentru instalatiile
2 ore
de iluminat si forta
7
Alegerea si dimensionarea echipamentelor aferente
2 ore
automatizarii instalatiilor si monitorizarii functiunilor
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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
serviciilor energetice.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
Curs

Aplicaţi

10.2 Metode de evaluare

Evaluare se face pe bază de:
- grile;
- întrebări;
- subiecte.
Intrarea la examen este
condiţionată de:
- prezenţa la cel puţin 80 % din
numărul orelor de proiect

Examen:
- scris o oră;
- oral o oră.
Sustinerea
proiectului

10.3 Ponderea din
nota finală
80 %

20 %

Observaţie: Proiectul se notează
dacă este predat până cel târziu la
ultima ora de proiect

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 = 0,8 • E + 0,2 • P;
se calculează dacă: E ≥ 5; P ≥ 5.
Componentele notei: Examen (nota E); Proiect (nota P).

Data completării
24.09.2016

Titularul de curs,

Titularul de proiect,

Şef lucr.dr. ing. Adriana HADAREAN

Conf. dr. ing. Carmen MÂRZA

Data avizării în departament
02.10.2016

Director departament
Conf. dr. ing. Carmen MÂRZA
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