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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Maritimă Constanţa

Facultatea

Electromecanică Navală

Departamentul

Ştiinţe inginereşti în domeniul mecanic şi Mediu

Domeniul de studii

Inginerie marină şi navigaţie

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Electromecanică Navală

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Competenţe în utilizarea mijloacelor de salvare

Titularul activităţilor de curs

Groşan Voicu Nicolae

Titularul activităţilor de seminar

Groşan Voicu Nicolae

Anul de studiu
II
Semestrul
3
Tipul de evaluare
C
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul de 28
Curs 14 Seminar
învăţământ

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DL

1
14

Proiect
Proiect

ore
8
8
2
2
2

20
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
Desfăşurare
Seminar
aplicaţii
Laborator
Proiect
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
cunoasterea modului de pregatire si lansare a ambarcatiunilor de salvare
profesionale
cunoasterea modului de utilizare a echipamentului
operarea motoarelor ambarcatiunilor nautice
Competenţe
capacitatea de a organiza echipajul in ambarcatiuni dupa abandonarea navei
transversale
utilizarea echipamentelor de semnalizare si a echipamentului GMDSS
accordarea de prim ajutor supravietuitorilor
luarea masurilor necesare privind supravietuirea in ambarcatiunile de salvare
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Acest curs este atât practic, cât şi teoretic. În urma lecţiilor teoretice, urmează aplicaţiile practice cu ambarcaţiuni şi
Obiectivul
accesoriile acestora. Instructorii vor oferi aplicaţiile teoretice şi practice necesare pentru efectuare şi vor supraveghea
general al
progresele exerciţiului.
disciplinei

Înainte de a face exerciţii practice, studenţii trebuie să fie familiarizaţi cu echipamentele şi instalaţiile specifice
bărcilor de salvare, cu echipamentele radio utilizate în caz de urgenţă.
La finalul acestui curs, cursantii vor avea competentele necesare pentru utilizarea ambarcatiunilor de salvare, altele
decat ambarcatiunile rapide de salvare si se vor integra mai bine in echipele desemnate la bordul navei in caz de
urgenta. Cursul acopera cerintele exprimate de Conventia STCW 1995 Capitolul VI, Sectiunea VI/2, Tabela A-VI/2-1.
Cursantul va fi competent să opereze aparatele de salvare si să se ocupe de mijloacele de salvare şi supravieţuire.
Cursanţii vor dobândi cunoştinţe în ceea ce priveşte:
-Pregătirea şi lansarea mijloacelor de salvare şi supravieţuire
-Utilizarea echipamentelor
-motorul bărcii de salvare
-Echipajul de gestionare şi ambarcare după abandonarea navei
-utilizarea echipamentului de semnalizare şi echipamentului GMDSS
-supravieţuitorii primului-ajutor medicale
-acţiuni întreprinse pentru supravieţuire în barca de salvare.

8.

Conţinuturi

Curs

Nr. ore

Metode de
predare

Observaţii

1. Introducere si Siguranta
1.1.
Introducere
1.2.
Notiuni de siguranta
2. Generalităţi
2.1.
Situatiile de urgenta
2.2.
Instruirea, exercitiile si rolurile la bord
2.3.
Masuri ce trebuie luate in caz de alarma de abandon
3. Abandonarea navei
3.1.
Actiuni ce se intreprind cand este necesara abandonarea navei
3.2.
Actiuni ce se iau in cazul caderii in apa
4. Plute si barci de salvare
4.1.
Barci de salvare
4.2.
Plute de salvare
4.3.
Barci gonflabile de salvare
5. Instalatia de lansare a ambarcatiunilor de salvare
5.1.
Gruiul barcii de salvare
5.2.
Gruiul plutelor de salvare
5.3.
Lansarea prin cadere libera
5.4.
Echipamentul autonom de umflare a plutei de salvare
5.5.
Sistemul de evacuare gonflabil
6. Evacuarea si recuperarea barcilor si plutelor de salvare
6.1.
Lansarea ambarcatiunilor de salvare
6.2.
Departarea de nava
6.3.
Marsul barcilor si plutelor de salvare pe mare
6.4.
Recuperarea barcilor si plutelor de salvare
6.5.
Lansarea ambarcatiunilor de salvare in conditii de mare agitata
6.6.
Recuperarea ambarcatiunilor de salvare pe mare agitata
7. Comportarea la curăţarea navei
8. Motorul barcii de salvare si accesoriile
8.1.
Pornirea motorului barcii de salvare
8.2.
Sistemul de racire
8.3.
Schimbarea bateriei
8.4.
Stingatoare de incendiu
8.5.
Sistemul de pulverizare a apei
8.6.
Sistemul autonom de ventilatie
9. Motorul exterior al bărcii de salvare
10. Manevra barcilor si a plutelor de salvare pe mare agitata
10.1.
Barcile
10.2.
Plutele
10.3.
Punerea pe uscat
11. Comportarea la bordul ambarcatiunilor de salvare
11.1.
Actiuni initiale
11.2.
Masuri de supravietuire
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11.3.
Utilizarea echipamentului
11.4.
Consumul hranei si al apei
11.5.
Actiuni in vederea detectarii si localizarii ambarcatiunilor de salvare
12. Salvarea cu elicopterul
12.1.
Comunicarea cu elicopterul
12.2.
Evacuarea de pe nava si ambarcatiuni de salvare
12.3.
Ridicarea in elicopter
13. Hipotermia
14. Echipamentul radio
14.1.
Radiotelefonul VHF
14.2.
EPIRB
14.3.
SART
14.4.
Echipamentul de semnalizare si pirotehnic
15. Primul ajutor
15.1.
Tehnici de resuscitare
15.2.
Utilizarea trusei de prim ajutor
16. Rolurile pentru lansarea si recuperarea ambarcatiunilor
17. Rolurile pentru lansarea plutelor
17.1. Lansarea plutelor din gruie
17.2. Aruncarea plutelor peste bord
17.3 Urcarea pe pluită din apă
17.4 Redresarea plutei inversate
18. Rolurile pentru lansarea si recuperarea ambarcatiunilor de salvare
19. Execriţii practice şi evaluare

Bibliografie
Conventia SOLAS 74
MERSAR 1980
IMO-SAR 1988
Bibliografie minimală

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
Bibliografie minimală
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

100%

Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Standard minim de performanţă

Data completării

Semnătura titularului de curs
Ş.l.dr.ing. Groşan Nicolae

Data avizării în departament

Data aprobării în Consiliul academic

DATA APLICĂRII: 05.12.2014

Pondere din nota
finală

Semnătura titularului de seminar
Ş.l.dr.ing. Groşan Nicolae

Semnătura directorului de departament
Conf.dr.ing. Stan Liviu
Semnătura decanului
Conf.dr.ing. Omocea Ion
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