
ANEXA nr. 3 la metodologie 

 

 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

 

 

1. Date despre program: 

1.1. Institutia de invatamant superior Universitatea Ovidius din Constanta 

1.2. Facultatea Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole 

1.3. Departamentul Biologie-Ecologie si protectia mediului -Geografie 

1.4. Domeniul de studii Stiinte ale mediului 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii/Calificarea 
Analiza si evaluarea impacturilor de mediu/  

Master in Analiza si evaluarea impacturilor de mediu 

 

 

2. Date despre disciplina: 

2.1. Denumirea disciplinei Schimbări globale 

2.2. Titularul activitatilor de curs Lector univ. dr. Liviu-Daniel Galaţchi 

2.3. Titularul activitatilor de seminar Lector univ. dr. Liviu-Daniel Galaţchi 

2.4. Anul de studiu –  

I 

2.5. Semestrul –  

      al II-lea  

2.6. Tipul de evaluare - 

Colocviu 

2.7. Regimul disciplinei –  

Disciplina obligatorie 

(impusa) – DI 

 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice): 

3.1. Număr de ore pe săptămână 

 
3 

din care: 3.2. 

curs 
2 3.3. seminar 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 
din care: 3.5. 

curs 
28 3.6. seminar 14 

Distribuţia fondului de timp/ saptamana:  ore: 

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe  0,50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 0,25 

Pregătire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0,50 

Tutorial 0,25 

Examinări 0,25 

Alte activităţi 0,25 

3.7. Total ore de studiu 

individual/ saptamana 
2 

3.9. Total ore pe semestru 70  (5 ore x 14 saptamani) 

3.10. Numărul de credite 7 

 

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul): 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competente Nu este cazul 

 

 

s. Conditii (acolo unde este cazul): 

5.1. de desfasurare a 

cursului 
Sală de curs dotata cu tabla, videoproiector şi computer. 

5.2. de desfasurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de laborator cu calculatoare (Windows şi Microsoft Office), conectate la internet.  

Instrumente şi dispozitive pentru deplasări ȋn teren, prelevarea probelor biologice şi analiza lor. 

 

 

 



 

6. Competente specifice acumulate: 

C
o
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p
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o

n
al

e 
C1. Identificarea mecanismelor, proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si 

influenteaza poluarea mediului. 
C1.1. Expunerea unor concepte de înalt nivel, teoretic si practic, în domeniul Analiza si evaluarea impacturilor de mediu. 

C1.2. Utilizarea în abordarea mediului a cunoştinţelor care au fost obţinute în domenii conexe, cum sunt: ştiinţele naturii 

ingineria mediului, tehnologia, medicina, economia etc. 

C1.3. Interpretarea corectă şi explicarea, cu argumentare ştiinţifică, a rezultatelor analitice şi aplicarea acestora în studiul 

mediului. 

C1.4. Aplicarea în domeniu a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite prin activitatea desfăşurată în laboratoarele 

didactice, cele de cercetare şi industriale. 

C2. Identificarea, gestionarea si solutionarea problemelor specific de mediu. 
C2.1. Aplicarea principilor dezvoltării durabile, a corelaţiei dintre dezvoltarea economică şi socială şi conceptele de 

conservare şi exploatare raţională a mediului. 

C3. Interpretarea starii factorilor de mediu prin analiza parametrilor fizico-chimici si biotici caracteristici. 
C3.5. Prelucrarea şi reprezentarea datelor experimentale, precum şi formularea concluziilor pertinente în studiile de risc şi 

în includerea acestora în planurile de dezvoltare investiţională. 

C4. Prelucrarea datelor şi identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice 

corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de programe privind protejarea acestora. 
C4.1. Recunoaşterea semnificaţiei ştiinţifice a mărimilor, fenomenelor şi proceselor din Analiza si evaluarea impacturilor 

de mediu. 

C4.3. Interpretarea datelor achiziţionate pe parcursul procesului de investigare si alegerea alternativelor optime pentru 

caracterizarea ecologică a apei, aerului, solului, biotei şi a relaţiilor dintre acestea. 

C6. Analiza datelor şi comunicarea informaţiilor din domeniu în formele şi cadrul legislativ specific 

domeniului Mediu. 
C6.1. Identificarea surselor bibliografice de specialitate şi selectarea informaţiilor specifice. 

C6.2. Prezentarea de proiecte/ referate/ sudii de caz din arii specifice programului de studiu Analiza si evaluarea 

impacturilor de mediu. 

C6.4. Analiza critică a comunicărilor ştiinţifice, a articolelor/ rapoartelor de specialitate cu grad de dificultate redus. 

C
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 CT1. Asumarea responsabilitatilor profesionale si administrative reiesite din fisa postului, inclusiv respectarea 

normelor de etica si deontologie profesionala. 

CT2. Utilizarea eficienta a competentelor echipei, stimularea sinergiilor si solidaritatea in asumarea 

responsabilitatilor. 

CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării 

profesionale continue. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate): 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Abordarea sistemică a surselor de schimbare a caracteristicilor ecosferei, a 

mecanismelor lor, caile de prevenire si combatere a acestora. 

7.2. Obiectivele specifice 1. Ȋnsuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice de cercetare a schimbarilor globale; 

integrarea cunoştinţelor dobȃndite la discipline conexe ȋn contextul abordării 

sistemice a domeniului. 

2. Familiarizarea şi ȋnsuşirea protocolului de lucru specific fiecărui tip de 

schimbare: aer, apa, sol, biota, societate umana; 

3. Ȋnsuşirea tehnicilor de lucru ȋn laborator, ȋnsuşirea cunoştinţelor de utilizare a 

programelor computerizate de analiză, prelucrare statistică a datelor şi prezentare 

a rezultatelor; interpretarea semnificaţiei ecologice a rezultatelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Continuturi: 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

. Glbalizarea 

1.1. Definitia glbalizarii 

1.2. Fazele de realizare a glbalizarii 

1.3. Cauzele aparitiei fenomenului de glbalizare 

1.4. Tipuri de glbalizare 

1.5. Guvernarea globala si rolul organizatiilor 

internationale 

1.6. Dezvoltarea durabila si principiile sale, in contextul 

glbalizarii 

2. Incalzirea glbala 

2.1. Gazele cu efect de sera 

  



2.2. Efecte glbale ale emisiilor de gaze cu efect de seră 

2.2.1. Creşterea temperaturilor 

2.2.2. Creşterea precipitaţiilor 

2.2.3. Topirea gheţarilor 

2.2.4. Creşterea nivelului oceanului planetar 

2.2.5. Distrugerea stratului de ozon 

2.3. Protocolul de la Kyoto (1997) 

3. ENSO – un fenomen regional cu efect glbal 

3.1 Aspecte generale 

3.2. Descrierea fenomenului ENSO 

3.3. Impactul glbal al fenomenului ENSO 

4. Poluarea la scara glbala 
4.1. Cresterea demografica si poluarea mediului 

4.2. Termenii poluant si poluare 

4.3. Substante poluante 

4.4. Clasificarea tipurilor de poluare 

4.5. Poluarea mediului si insusirile sistemelor biologice 

4.6. Circulatia, condensarea si dispersarea poluantilor in 

biosfera 

5. Sursele de poluare si principalele substante poluante 

5.1. Principalele surse industriale de poluare 

5.2. Agricultura ca sursa de poluare 

5.3. Activitatile menajere 

5.4. Motoarele cu ardere interna 

5.5. Factorii de care depind efectele toxice 

5.6. Elementele poluante si exprimarea toxicitatii 

5.7. Componentele biocenozei si caracteristicile lor 

5.8. Conditiile in care are loc poluarea 

6. Poluarea apelor. Prevenirea si combaterea ei 

6.1. Aspecte generale. Circuitul apei in natura 

6.2. Resursele de apa si asigurarea calitatii si 

cantitatilor necesare. Poluarea apelor 

6.3. Diminuarea resurselor de apa 

6.4. Eutrofizarea apelor 

6.5. Studiu de caz: Eutrofizarea pe Fluviul Dunarea si 

in Delta Dunarii  

6.6. Studiu de caz: Eutrofizarea de-a lungul litoralului 

romanesc al Marii Negre 

7. Solurile 

7.1. Agricultura ecologica versus agricultura chimizata 

7.2. Deforestarile 

8. Biota 

8.1. Reducerea biodiversitatii 

8.2. Specii invazive 

9. Omul 

9.1. Economia tarilor dezvoltate si a tarilor in curs de 

dezvoltare 

9.2. Urbanizarea 

9.3. Saracia 

9.4. Criza glbala a alimentelor 

9.5. Malnutritia 

9.6. Educatia 

9.7. Reducerea inegalitatilor dintre sexe 

9.8. Mortalitatea infantila 

9.9. Sanatatea materna 

9.10. Bolile 

9.11. Competitia pentru energia electrica 

9.12. Energii regenerabile 

9.13. Progresele stiintei si medicinei 

9.14. Conflicte internationale, terorism si proliferarea 

armelor de distrugere in masa 

- 3 iesiri pentru observatii directe pe teren. 

Prelegeri, dezbateri, prezentari ale 

unor materiale documentare, studii 

de caz etc. 

Studentii au 

obligatia 

prezentarii cate  

unui portofoliu de 

activitate 

independentă: 

documentare, 

studii de caz, 

aplicaţii practice 

derulate ȋn cadrul 

programelor unor 

discipline conexe. 



Bibliografie selectivă obligatorie:  

1 Galatchi, L.D., 2012, „Curs de <<Modificari globale ale mediului>>”, Universitatea Ovidius din Constanta, 190 

pagini. 

 

Bibliografie selectivă facultativa:  

1. Bleahu, M., 2001, „Priveşte înapoi cu mânie… Priveşte înainte cu spaimă. Valenţele ecologiei politice” Editura 

Economică, Bucureşti. 

2. Bica, I., 2000, „Elemente de impact asupra mediului”, Editura MATRIX ROM, Bucuresti. 

3. Platon, V., 1997, ”Protecţia mediului şi dezvoltarea economică”, Bucureşti. 

4. Manahan, S., 2005, Environmental Chemistry, 8
th

 edition.  

5. Fortlage, C. A., 2009, “Environmental assessment. A Practical Guide”, Gower Publishing Company, England, UK. 

6. Paunescu, I., Atudorei, A., 2002, “Gestiunea deseurilor urbane”, Editura Matrix Rom, Bucuresti. 

7. Cogălniceanu, D., 1999, „Managementul Capitalului Natural”, Ars Docendi, Bucureşti. 

8. Manoleli, D. Editor, 2000, „Aplicarea în România a principiului <<Poluatorul Plăteşte>>”. Editura Ars Docendi, 

Bucureşti. 

9. Manoleli, D., Gâldean, N., Cogălniceanu, D., Nistor, M., 2004, „Raport de evaluare tematică privind 

implementarea Convenţiei cadru a Naţiunilor Unite pentru Diversitate Biologică în România”, Bucureşti, UNDP. 

10. Negrei, C., 2005, „Economia şi politica mediului”, Bucureşti 

11. Rojanschi, V., Bran, F., 2002, „Politici şi strategii de mediu”, Editura Economică, Bucureşti. 

12. x x x  2003 – Global Environmental Outlook 3. UNEP.) 

2 Michener, W.K. Brunt, J.W. ,2000, „Ecological Data. Design, Management and Processing”, Blackwell Science. 

8.2 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice/ Stagii Metode de predare Observaţii 

1. Analiza pe studii de caz. 

2. Prezentarea şi utilizarea unor instrumente şi metode de 

evaluare a politicilor de mediu. Când se recomandă 

utilizarea lor, care sunt punctele lor tari şi slabe:  

 studiu de birou (desk study).  

 Chestionare 

 Scenarii 

 prognoze 

 realizarea unei matrice de prioritizare 

 analiza SWOT schimbari globale (puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi, ameninţări). 

 analiza problemelor identificare, elaborarea 

arborelui problemă şi identificarea cauzelor 

rădăcină (root causes). 

 analiza cadrul logică. 

3. Studiu de caz: evaluarea capacitatii de implementare a 

convenţiilor de mediu a Naţiunilor Unite. 

- 3 iesiri pentru observatii directe pe teren. 

Demonstratii practice, activităţi 

practice individuale ale studenţilor 

şi activităţi organizate pe grupe de 

studenţi, dezbaterea unor teme de 

lucrări practice, aplicaţii pe teren, 

întocmire de referate pe baza 

prelucrării unui set de date primare, 

prezentari de studii de caz, 

informari, discutii, brainstorming, 

analize etc. 

 

Bibliografie selectivă: 

 Brown, L, 2001, „Eco-economie. Crearea unei economii pentru planeta noastră”, Editura Tehnică, Bucureşti. 

 Brown, L., seria „Probleme globale ale omenirii” , Bucureşti. 

 

 

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si 

angajatori din domeniul aferent programului: 

- Conţinutul disciplinei a fost elaborat in conformitate cu cerinţele institutelor de cercetare, agenţiilor de protecţia 

mediului, firmelor particulare care au drept obiective studii de dezvoltare durabila atat din perspectiva abordarii 

ecologice, cat si a celei sociale si economice, ori de evaluare a impactului antropic: analist de mediu (244203); asistent 

de cercetare în ecologie şi protecţia mediului (254112); cercetător în ecologie şi protecţia mediului (254111), agenţiilor 

de protecţia mediului (252207); şi din alte instituiţii care permit încadrare următorilor specialişti: 221113 – 

consilier ecolog, 22114 – expert ecolog, 242318 – inspector de specialitate protecţia mediului, 221116 – referent de 

specialitate ecolog. 

 

 

 

 

 



 

10. Evaluare: 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finala 

10.4. Curs 

 Cunoaşterea, înţelegerea 

conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de bază ale 

schimbarilor globale, 

utilizarea lor adecvată în 

comunicarea profesională; 

abilităţi de identificare a 

problemelor. 

 Utilizarea cunoştinţelor de 

bază pentru explicarea şi 

interpretarea unor variate 

tipuri de concepte, situaţii, 

procese etc. asociate 

domeniului. 

Evalurare scrisa 50 % 

   

10.5. Seminar/laborator 

 Interpretarea informaţiilor 

ştiinţifice de specialitate, 

stocarea si interpretarea 

primara a datelor etc.  

 Evaluarea critica a 

informaţiilor ştiinţifice în 

vederea aprecierii 

elementelor ce determină 

dinamica parametrilor in 

natura. 

Evaluare practica. 50 % 

   

10.6. Standard minim de performanta: 

- stăpânirea limbajului ştiinţific adecvat; 

- recunoaşterea factorilor de mediu care perturba planeta; 

- capacitatea de a compara starea actuală a unui ecosferei cu cea prezentată de literatura de specialitate; 

- modelarea efectelor factorilor de mediu si identificarea solutiilor necesare diminuarii degradarii produse de catre acestia; 

- identificarea şi implementarea strategiilor de mediu; 

- elaborarea unor proiecte ce au ca scop identificarea solutiilor de monitorizare pre- si post-implementare a proiectelor de 

Analiza si evaluare a impacturilor de mediu; 

- realizarea unei procesări asupra unui set de date rezultate din măsurători sau existente într-o bază de date, folosind 

instrumente statistice, calculul erorilor şi reprezentări grafice; 

- elaborarea unui Raport de mediu referitor la un fenomen fizic din mediul înconjurător, într-un format cerut de legislaţie; 

- prezenta masteranzilor la toate formele de activitate in conformitate cu prevederile legilor si ale regulamentelor UOC;  

- minimum nota 5 la seminar si minimum nota 5 la colocviu/examen. 

 

Data completarii   Semnatura titularului de curs         Semnatura titularului de seminar 

30 septembrie 2013  Lector univ. dr. Liviu-Daniel Galaţchi        Lector univ. dr. Liviu-Daniel Galaţchi  

                                                                                               
 

 

Data avizarii in Departament           Semnatura Director de departament 

.........................................     Conf. univ. dr. Irina Moise 


