
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 

2.1Denumirea disciplinei Sisteme socio-economice - tendinte de evoluţie ȋn raport cu mediul 

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  

I 

2.6 Tipul de evaluare  

Examen 

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 1 3.3 seminar) 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar 28 

Distribuţia fondului de timp/ saptamana:  ore: 

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

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

3.9. 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, computer şi  videoproiector. 

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

influenteaza poluarea mediului. 
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. 

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. 

C2.3. Implicarea expertizei de mediu în definirea obligaţiilor beneficiarilor proiectelor de dezvoltare şi interacţiunea cu 

autorităţile de mediu. 

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. 

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. 
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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 componentelor sistemelor socio-economice pentru 

cercetarea fundamentală şi aplicativa, in contextele politice internationale si 

nationale actuale. 

7.2. Obiectivele specifice 1. Ȋnsuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice de cercetare a contextului 

international, european si global, a principiile şi obiectivelor dezvoltării sistemelor 

socio-economice in armonie cu natura. 

2. Familiarizarea şi ȋnsuşirea protocolului de lucru specific domeniului de studiu; 

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 durabilitatii a rezultatelor pentru 

sistemele studiate. 

 

 

8. Continuturi: 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Dezvoltarea civilizaţiei umane şi problemele globale de 

mediu 

1.1. Introducere 

1.2. Poziţia fiinţei umane în cadrul biosferei 
1.2.1. Evoluţia vieţii pe Pământ şi etapele extincţiilor 

1.2.2. De la maimuţă la om 

1.2.3. Caracterul distinctiv al omului 

1.2.3.1. Schimbări în populaţiile umane 

şi durata de viaţă 

1.2.3.1.1. Schimbări în populaţiile umane 

1.2.3.1.2. Durata de viaţă la om 

1.2.3.2. Adăposturile şi arhitectura acestora 

1.2.3.3. Metabolismul omului 

1.2.3.4. Hrana 

  



1.2.3.5. Densitatea populaţiilor umane 

1.2.3.6. Zona de activitate pentru om 

1.2.3.7. Eficienţa mobilităţii la om 

Cap. 2. Civilizaţia antică şi mediul înconjurător 

2.1. Civilizaţia sumeriană 

2.2. Civilizaţia cretană 

2.3. Civilizaţia greacă 

2.4. Civilizaţia romană 

2.5. Civilizaţia egipteană 

2.6. Civilizaţia hindusă 

2.7. Civilizaţia chineză 

2.8. Civilizaţia din Insula Paştelui 

Cap. 3. Civilizaţia modernă şi problemele mediului înconjurător 

3.1. Limitările globale ale civilizaţiei modern 
3.1.1. Civilizaţia timpurie modernă vest-europeană ca sursă a 

civilizaţiei moderne 

3.1.2. Restricţiile globale ale civilizaţiei moderne 

3.2. Promovarea filosofiei dezvoltării durabile 
3.2.1. Limitări ale folosirii extensibile ale resurselor de 

energie şi ale expansiunii geografice 

3.2.2. Direcţia societăţii internaţionale pentru dezvoltarea 

durabilă 

3.2.3. Învăţăminte de la civilizaţia durabilă şi de la cultura 

tradiţională 

3.2.4. Activităţile şi filozofia capabile să facă civilizaţia 

modernă durabilă 

3.3. Perspective viitoare 

Cap. 4. Populaţia umană: creştere şi consecinţe 

4.1. Opinii diferite asupra efectului creşterii numerice a 

populaţiei 

4.2. Pesimism versus optimism 

4.3. Schimbări demografice 

4.4. Îmbunătăţirea situaţiei ecosistemelor 

4.5. Întreţinerea solului 

4.6. Soluţii la nivel global 

Cap. 5. Ecosistemele antropizate şi dezvoltarea durabilă 

5.1. Ecosistemule naturale 

5.2. Specificul speciei umane şi antropizarea naturii 

5.3. Ecologia în contextul antropizării 

5.4. Ecosistemul antropizat 
5.4.1. Pattern-ul nevoilor umane 

5.4.2. Pattern-ul organizării spaţiului 

5.4.3. Pattern-ul activităţilor umane 

Cap. 6. Evoluţia ecosistemelor antropizate 

6.1. Crizele dezvoltării 
6.1.1. Societăţile ecologice şi primele crize ale resurselor 

naturale 

6.1.2. Societăţile agricole si noile crize 

6.1.3. Societăţile industriale şi crizele actuale ale dezvoltării 

6.2. Demersuri în înţelegerea evoluţiei ecosistemelor 

antropizate - noi concepţii privind dezvoltarea 

6.3. Evoluţia ecosistemelor antropizate şi dezvoltarea 

durabilă 

6.4. Dimensiuni şi principii ale dezvoltării durabile în 

contextul evoluţiei ecosistemelor antropizate 
6.4.1. Principii ce definesc durabilitatea dezvoltării 

6.4.2. Principii privind implementarea dezvoltării durabile 

- 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:  

1 Galatchi, L.D., 2012, „Curs de <<Sisteme socio-economice>>”, Universitatea Ovidius din Constanta, 87 pagini. 

2 Ciupagea C., Manoleli D., Niţă V., Papatulică M., Stănculescu M. – 2007 – Direcţii strategice ale dezvoltării 

durabile în România.  

3 Clayton A.M.H., Radcliffe N.J – 1997 – Sustainability. A System Approach. Earthscan, London 

4 Filho W.L. – 2002 – International Experiences on Sustainability. Environmental Education, Communication and 

Sustainability, 12. Peter Lang, Frankfurt-Berlin. 

5 Freedmann B., 1989 – Environmental Ecology. The Ecological Effects of Pollution, Disturbance and Other 

Stresses. 2-nd ed., Academic Press, New York-Santiago. 

6 Godeanu S., 2004 – Ecotehnie. Ed. Bucura Mond, Bucureşti. 

7 Godeanu S., Paraschiv G., 2006 – Compendiu de lucrări în ecologia aplicată. Ed. Bucura Mond, Bucureşti. 

8 Manoleli D. – 2000 – Dezvoltare Durabilă. Ars Docendi, Bucureşti. 

9 Manoleli D., Găldean N., Cogălniceanu D., Nistor M. -2004 – Raport de evaluare tematică privind implementarea 

convenţiei Naţiunilor Unite pentru Diversitate Biologică în România. 

10 Munasinghe M., Schearer W. – 2001 – Defining and Measuring Sustainibility. UNU, Topkyo. 

11 Ravera O. (Ed.), - Terrestrial and Aquatic Ecosystems. Perturbation and Recovery. Ellis Harwood, New York-

London. 

12 Rojanschi V., Bran F., Grigore F. – 2004 – Elemente de economia şi managementul mediului. Ed. Economică, 

Bucureşti. 

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

1. Raportul Bruntland – iniţiatorul conceptului de Dezvoltare 

Durabilă. 

2. Conţinutul Agendei 21 

3. Ecologia mediilor naturale ca sistem de referinţă pentru o 

Dezvoltare Durabilă reală. Noţiuni de echilibre şi 

dezechilibre ecologice. 

4. Sisteme ecologice modificate sau create de om – tipuri, 

mod de funcţionare, disfuncţii apărute de-a lungul timpului. 

5. Aşezările umane – nucleul Sistemelor ecologice socio-

umane; evoluţia lor de-a lungul timpului. 

6. Abordarea interdisciplinară a fenomenului urban. Atracţia 

exercitată de acestea asupra oamenilor dein mediul rural. 

7. Producerea, gestionarea şi impactele energiei utilizate de 

om acum şi în viitor. 

8. Resursele regenerabile şi cele neregenerabile. Resursele 

biologice şi rolul lor pentru omenire. Necesitatea bunei lor 

gestionări pe termen nelimitat. 

9. Schimbarea tehnologiilor actuale în tehnologii durabile. 

Preocupările pentru recuperarea şi reciclarea materiilor 

prime şi a subproduselor. 

10. Problemele demografice, viaţa socială, cultura în sistemele 

ecologice socio-umane. 

11. Dezvoltarea durabilă în condiţiile Dobrogei. Constanţa - 

sistemul socio-uman diriguitor al dezvoltării regionale. 

Rolul navigaţiei, turismului şi comerţului. 

12. Acţiuni imediate, pe termen mediu şi lung pentru 

implementarea dezvoltării durabile în spaţiul litoral. 

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: 

1 M.A.P.N. – Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului. 

2 xxx – 1992 - Agenda 21. Declaraţia politică a Conferinţei ONU de la Rio de Janeiro. 

3 xxx – 1992 – Convenţia asupra Diversităţii Biologice adoptată la Conferinţa ONU de la Rio de Janeiro. 

4 xxx -1992 – Convenţia asupra controlului procesului de deşertificare adoptată la Confe-rinţa ONU de la Rio de 

Janeiro. 

5 xxx – 1992 – Convenţia cadru privind modificările climatice adoptată la Conferinţa ONU de la Rio de Janeiro. 

6 xxx – 1999 – România, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă. 

7 xxx – 2001 – Strategia României pivind informatizarea administraţiei publice. 

8 xxx – 2001 – EU Strategy for Sustainable Development. EEB, Bruxelles. 

9 xxx – 2001 – OECD Environmental Outlook. Washington. 

10 xxx – 2003 – Strategia naţională de conştientizare publică în domeniul conservării biodiversităţii. Fundaţia 

Internaţională de Management. Bucureşti. 

11 xxx – Protocolul de la Kyoto privind convenţia asupra schimbărilor climatice. 

12 xxx – 2004 – TACIS. Obiectivele de management pentru conservarea diversităţii biologice şi dezvoltare durabilă. 

Ed. Dobrogea 

 

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 

sistemelor socio-

economice, 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, 

intelegerea actiunilor 

sinergice ale pilonilor 

domeniului: mediu-social-

economic 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 si aprecierea corecta a starii elementelor specifice componentelor socio-economice; 

- capacitatea de a stabili scenarii si de a trasa tendinta de evolutie a sistemelor analizate; 

- 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; 

- 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 examen. 

 

Data completarii   Semnatura titularului de curs         Semnatura titularului de seminar 

30 septembrie 2013  Lector univ. dr. Liviu-Daniel Galaţchi        Asist. univ. dr. Mirela Arpenti  

                                                                                               
 

 

Data avizarii in Departament           Semnatura Director de departament 

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


