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FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea 

disciplinei 
METEOROLOGIE şi 

CLIMATOLOGIE 

Cod  

disciplina 
U02.04.INS.09.5.OB.03.PIG 

Anul de studiu III Semestrul  5 Tipul de evaluare finală (E, C, V, 

PR) 

C 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – opţională, 

F – facultativă) 
OB Număr de credite 4 

Total ore din planul 

de învăţământ 
42 Total ore studiu individual 14 Total ore pe semestru 56 

Categoria formativă 

a disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie pentru promovarea valorilor democraţiei, 

tehnici de comunicare şi limbi străine, DPP- discipline pregatire 

psihopedagogica. 

DPS 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Prof. dr. ing. Iolanda COLDA, şef lucrări dr. ing. Florinela ARDELEAN 

 

 

 

Facultatea 

 

Instalaţii  Numărul total de ore pe sem. din 

planul de invăţământ 

Domeniul Ingineria Instalaţiilor  Total C S L P 

Specializarea Instalaţii şi echipamente pentru 

protecţia atmosferei 

 42 28 - 14 - 

 

 

 

Obiectivele disciplinei în 

termeni de competenţe 

Este un curs de pregătire generală a inginerilor formaţi în direcţia protecţiei 

atmosferei. Sunt prezentate fenomenele meteorologice care au o influenţă 

hotărâtoare în procesele de dispersie a poluanţilor atmosferici. Acest curs 

este legat de disciplinele tehnice care tratează instalaţiile termice şi cele 

care asigură calitatea aerului interior, deoarece clădirile se află în permanent 

schimb de căldură şi masă cu atmosfera înconjurătoare. Astfel, viitorii 

ingineri vor putea să-şi folosească cunoştinţele dobândite în timpul 

pregătirii universitare pentru efectuarea unor activităţi de bună calitate în 

domeniul proiectării, execuţiei şi exploatării lucrărilor de instalaţii, astfel 

încât poluarea atmosferei generată de acestea să fie minimă. 

  

 

Ore 

 

 1. Curs 28 

Conţinutul disciplinei 

(se va detalia continutul 

cursului,  numărul de ore 

de predare pentru fiecare 

capitol al acestuia şi 

numărul total de ore.) 

1. Introducere - Meteorologie şi climatologie; obiectul cursului.  

2.   Compoziţia atmosferei; Scări meteorologice.  

3. Mărimi caracteristice ale aerului umed: temperatura, presiunea, 

densitatea,  umiditatea.  

4. Transformările termodinamice ale aerului atmosferic; 

Transformarea izobară şi  transformarea adiabatică; 

Diagrama de aer umed atmosferic la presiune variabilă.  

5. Procese termodinamice care duc la declanşarea condensării; 

Declanşarea   precipitaţiilor.  

6.  Echilibrul vertical al atmosferei; Forţele de presiune.  
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7. Stabilitatea atmosferei; Forţe care acţionează asupra particulelor 

de aer.  

8. Cinematica atmosferei; Compunerea vitezelor şi acceleraţiilor; 

Forma generală a ecuaţiilor de evoluţie – noţiunea de 

advecţie.  

9.  Vântul; Circulaţia atmosferică; Ecuaţia generală de mişcare; 

Vântul geostrofic.  

10. Aporturi de căldură în atmosferă; Radiaţia solară; Bilanţuri 

radiative la nivelul suprafeţei terestre şi atmosferei.  

11. Evoluţia maselor de aer; Originea maselor de aer; Evoluţia ca 

urmare a răcirii masei de aer de la bază; Evoluţia ca 

urmare a încălzirii masei de aer de la bază. 

12. Fenomene de meteorologie locală şi influenţa lor asupra 

poluării.  

 

13. Clima şi repartiţia zonelor climatice pe pământ; Climatele 

planetei; Date climatice pentru fundamentarea calculelor 

termice în construcţii 

14. Variabilele meteorologice şi poluarea; Condiţii meteorologice 

care favorizează    dispersia poluanţilor, acumulările de 

poluanţi şi transformarea poluanţilor. Climatul urban şi 

efectul asupra difuziei poluanţilor.  
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2. Lucrări aplicative 14 

 

1. Diagrama de aer umed atmosferic la presiune constantă – 

prezentare generală şi aplicaţii. 

2. Diagrama de aer umed atmosferic la presiune variabilă – 

prezentare generală. 

3. Urmărirea evoluţiei maselor de aer folosind diagrama de aer 

umed atmosferic la presiune variabilă.      

4. Măsurări factori meteorologici (temperatură, umiditate, radiaţie 

solară globală, viteză şi direcţie vânt) - folosind centrala de 

achiziţie a datelor  

5. Prelucrarea datelor climatice pentru stabilirea parametrilor de 

calcul termic ai construcţiilor.  
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

Ponderea în notare exprimată 

în procente 

1. răspunsurile la colocviu (examinare finală) 40 

2. susţinerea lucrărilor practice de laborator 20 

3. susţinerea finală a proiectelor  

4. testarea periodică prin lucrări de control 40 

5. testarea continuă pe parcursul semestrului  

6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte ……  

7. alte activităţi (de precizat)……………………….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:  

Colocviu – Lucrare scrisă descriptivă şi rezolvare probleme. 

 

 

 

 

 

 



Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului 

(fiecare rând se completeatză după caz) 

 

1. studiul notiţelor de curs 14  8. pregătirea pentru examinarea finală 40 

2. studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
4  9. participarea la consultaţii  

3. studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
2  10. documentarea în teren  

4. activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
4  11. documentarea suplimentară în 

bibliotecă 

 

5. întocmirea de teme, referate, eseuri etc.   12. documentarea prin reţeaua Internet  

6. pregătirea pentru lucrări de verificare 4  13. alte activităţi ….  

7. pregătirea pentru prezentări orale   14. ……….  

   TOTAL ore studiu individual pe semestru  

= 28 

 

 

 

 

 

Data completării:          

 12.03.2009 Semnături 

Titular (titulari) disciplină: 

(Titlul, numele şi prenumele) 

1. Prof. univ. dr.ing. Iolanda COLDA  

                                           2. Şef lucrări dr. ing.  Florinela ARDELEAN         

 

         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


