
ANEXA nr. 3 metodologie 

 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea “Ovidius” Constanţa 

1.2 Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole 

1.3 Departamentul Biologie-Ecologie şi protecţia mediului şi Geografie 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele mediului 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Analiza şi evaluarea impactelor de mediu /  

Master ȋn Analiza şi evaluarea impactului de mediu 

 

 

 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei Bazele proiectării sistemelor de monitoring 

2.2 Titularul activitatilor de curs Şef lucrări dr. Paraschiv Gabriela – Mihaela  

2.3 Titularul activitatilor de seminar Şef lucrări dr. Paraschiv Gabriela – Mihaela  

2.4 Anul de studiu 

I 

2.5 Semestrul  

II 

2.6 Tipul de evaluare  

Examen 

2.7 Regimul disciplinei 

Specialitate  

 

 
 

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. laborator (lp) 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5. curs 28 3.6. laborator (lp) 14 

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 3 

3.9. Pregătire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

Tutorial 0,50 

Examinări 0,50 

Alte activităţi 0,50 

3.7. Total ore de studiu 

individual/ saptamana 
6 

3.9. Total ore pe semestru 104  (8 ore x 13 saptamani) 

3.10. Numărul de credite 7 

 

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum * 

4.2 de competente * 

 

 
s. Conditii (acolo unde este cazul)  

5.1 de desfasurare a 

cursului 
Sală de curs cu tablă si videoproiector şi PC 

5.2 de desfasurare a 

seminarului/laboratorului 

6. Competente specifice acumulate  
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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. 

C5.1. Ȋnţelegerea terminogiei şi a conceptelor din domeniul legislativ care face referire la reglementarea 

sistemului naţional de monitorizare a mediului şi a activităţii de monitorizare activităţilor sistemelor socio-

economice. 

C5.2. Ȋnţelegerea principiilor de realizare a monitoringului ecologic. 

C5.3. Ȋnsuşirea metodologiei aplicate selectării parametrilor de stare ai sistemelor ecologice, analiza dinamicii 

acestora şi realizarea schiţei unui program de monitoring. 
C5.5. Ȋnsuşirea metodelor de colectare a datelor, de creare şi gestionare a bazelor de date, coroborarea 

cunoştinţelor dobȃndite discipline conexe;  

C6.4. Ȋnsuşirea metodelor moderne de realizare a programelor de monitoring: fotogrametrie, teledetecţie, GIS. 
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CT 1. Aplicarea tehnicilor şi a metodelor de lucru specifice programelor cercetare ecologică; dezvoltarea unui 

mod de gȃndire, de formulare a ipotezelor de lucru, de testare şi selectare a variantelor cele mai bune pentru 

situaţiile concrete date, de finalizare a aplicaţiilor şi prezentare a rezultatelor. 

 

CT 2. Implicarea cu responsabilitate ȋn echipa lucru pentru realizarea programelor de documentare din 

bibliografia cursului; aplicarea metodologiei şi a cunoştinţelor dobȃndite ȋn cadrul cursului stabilind legături 

conexe cu alte discipline, respectarea termenelor de predare şi a condiţiilor de tehnoredactare şi prezentare a 

referatelor. 

 
CT 3. Utilizarea cunoştinţelor de limba romȃnă şi cel puţin a unei limbi străine pentru documentarea şi redactarea 

materialelor necesare portofoliului de prezentare a  activităţii de documentare ȋn scopul dobȃndirii vocabularului 

de specialitate, ȋn domeniul ecologiei. 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Ȋnsuşirea metodologiei de realizare a unui program complex de 

monitoring  ecologic, de realizare bazelor de date, prelucrarea 

acestora şi formularea informaţiilor de mediu. 

7.2 Obiectivele specifice Ȋnsuşirea cunoştinţelor teoretice şi pracice de investigare a sistemelor 

ecologice, de colectare a seturilor de date şi de gestionare a acestora. 

Familiarizarea şi ȋnsuşirea protocolului de lucru specific fiecărei 

etape a programului de monitoring: identificarea parametrilor de 

stare, evaluarea calităţii seturilor de date şi stabilirea gradului de 
ȋncredere al rezultatelor pentru sistemele ecologice analizate.   

Ȋnsuşirea tehnicilor de lucru, ȋnsuşirea cunoştinţelor de utilizare a 

programelor computerizate de stocare, prelucrare a datelor şi 

prezentare a rezultatelor; interpretarea semnificaţiei ecologice a 

rezultatelor obţinute. 

 

 

8. Continuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observatii 

1. Monitoringul ecologic: definiţii, concepte, principii, 

modalităţi de abordare 

Prelegere, dezbatere  

Documentare individuală şi 

realizarea referatului şi 

portofoliului 
2. Sisteme de monitorizare a parametrilor de fond şi al poluării 

la scară planetară, europeană şi naţională; normative de referinţă 

cu referire la procedurile de monitorizare. 

Prelegere, rezentare 

material documentar şi 

dezbatere 

3. Organizaţii şi comisii internaţionale, regionale implicate ȋn 

activitatea de monitorizare la scară globală; standardizarea 
procedurilor de colectare, stocare şi analiză a datelor de mediu 

Prelegere, prezentare,  

dezbatere 
 4. Metodologia şi etapele de realizare a Sistemului naţional de 

monitorizare a parametrilor de mediu; condiţii impuse de 

domeniul legislativ şi principiile ştiinţifice 

5. Caracteristicile programului de monitorizare organozat pe 



subsisteme: Aer-Atmosferă 

6. Caracteristicile programului de monitorizare organozat pe 

subsisteme: Ape interioare-Zonă costieră-Ocean/Mare liberă 

Prezentare, dezbatere 

7. Caracteristicile programului de monitorizare organozat pe 

subsisteme: Sol-Subsol 

8. Caracteristicile programului de monitorizare organozat pe 

subsisteme: Vegetaţie; monitoringul biologic: utilizarea 

organismelor biosenzor, bioindicator şi indicatorilor ecologici 

9. Metode moderne de monitorizare: fotogrametria, teledetecţia, 

supraveghere satelitară; programe GIS 

Prelegere, dezbatere 

10. Particularităţile sitemului de monitorizare a capitalului 

natural şi al sistemelor socio-economice (al poluării); 

standardizarea calibrării dispozitivelor şi echipamentelor pentru 

colectarea datelor; analiza calităţii seturilor de date: QA/AQ 

 

Prelegere, prezentare a 

unui material documentar, 

dezbatere 

 
 

12. Programul de monitoring la Marea Neagră: cadrul regional 

de desfăşurare a BSS şi implementarea la scară naţională 

13. Studiu de caz: Programul de monitoring al RBDD; 
necesitatea şi  particulariţi specifice Deltei Dunării 

 

14. Prezentarea referatelor pe temele alese corelate cu tematica 

cursului 

Dezbatere 

Prezentarea unui prortofoliu de activitate independentă: documentare, abordare practică a bibliografiei ȋn realizarea 

referatului de curs. 

 

Bibliografie selectivă: 

1. Elzinga, C.L., Salzer, D.W., Willoughby, J.W., Gibbs, J.P., 2007 – Monitoring plant and animal Populational; Athenaeum Press Ltd. 

Great Britain, 353 pp. 

2. Godeanu, S., 1994 – Sisteme de monitoring, Edit. BucuraMond, Bucureşti, 210 pp. 

3. Goodland, R., 1987 – Environmental management in Suistainable Economic Development, International Association of  

Impact Assessment, 368 pp. 

4. Rojanschi, V., Bran, F., 1997- Economia şi Protecţia Mediului, ed II; Edit. Tribuna Economică, Bucureşti, 288 pp; 

5. Rojanschi, V., et. al., 2003 – Sisteme de management de mediu-ISO14000, Edit. Pamantul, Piteşti, 310 pp.; 
6. Liu, D., Environmental Engineers’Handbook, CRC Press LLC, 1999:  pp:1420; 

7. Olson, S. S., International Environmental Standards Handbook, CRC Press LLC, 1999: pp: 498; 

8. Pankratz, M.Th., Environmental Engineering Dictionary and Directory, CRC Press LLC, 2000: pp:335; 

9. Nelson, P., Index to EPA Test Methods, US EPA New England Region 1 Library Boston, 2003. 

10. M. Otel, D. Pineta, A. Cazacioc, "Aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe - 

manual", MMGA - Directia Generala Evaluare, Impact, Controlul Poluarii si Managementul Riscului; ANPM - Directia 

Legislatie orizontala si Reglementari. 

 

8.2 Seminar/laborator 

 

Metode de predare 

 

Observatiii 

1. Parametrii fizico-chimici, geologici, sedimentologici monitorizaţi  

ȋn sistemele ecologice; metode standard de obţinere a valorilor acestor 

parametrii; standarde de calitate pentru aceşti parametrii Aplicaţie practică, studiu 

individual, dezbatere 

 

 

 

 2. Parametrii hidrologici monitorizaţi ȋn zona costieră şi ȋn sistemul deltaic- 

mare; standarde de calitate a parametrilor caracteristici zonei costiere 

3. Parametri biologici şi ecologici; tehnici de utilizare a biomonitoringului 

4. Monitorizarea activităţilor de mare risc: centrale atomo-nucleare, zonele  
de conflict Prezentare, studiu de caz, 

dezbatere 5. Monitorizare satelitară. Hărţi satelitare 

  6. Hărţi GIS 

7. Prezentarea referatelor pe temele alese corelate cu tematica cursului Dezbatere 

 

Bibliografie selectivă: 

1. Ford, D.E., 2006 – Scientific Method for Ecological Research; Cambridge University, Press: 458 pp. 

2. and Company Press, 211 pp. 

3. Bart, O. The effects of air pollution on work loss andmorbidity, Journal of Environmental Economics 

and Management, nr.10, 1983 



4. .Baumol, W., Oates, W. E. The Theory of Environmental Policy, Prentice Hall, 1975, Ford, D.E., 2006 – Scientific Method for 

Ecological Research; Cambridge University, Press: 458 pp. 

5. Cammerer, C., Kunreuther, H. Decision processes for low probability events, Journal of Policy Analysis and 

Management nr. 8, 1989. 
6. Sokal, R.,R., & Rohlf, J.,F., - 1981, Biometry-The Principles and Practice of Statistics in Biological Research, W.H. 

Freeman and Company Press, 211 pp.  

 

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  Conţinutul ştiinţific 

 Vocabular,  

 Capacitatea se sinteză şi prezentare a 

noţiunilor ȋnvăţaţate 

 

Lucrare scrisă 
50% 

10.5 Seminar/laborator  Respectarea cadrului impus de programului 

de studiu,  

 Vocabular şi coerenţă ȋn exprimare, 

 Conţinut ştiinţific,  

 Ȋncadrarea ȋn timp a prezentării, 

Prezentarea orală a unui 

program de studiu 

individual 
50% 

Portofoliu laborator cu studiile de caz/lucrările 

de laborator efectuate 

Aplicaţie schiţe ale unui 

program de monitoring 

ecologic 

10.6 Standard minim de 

performanta 

Corectitudinea conţinutului ştiinţific şi  

Ȋndeplinirea a cel puţin 50% din criteriile de evaluare atȃt pentru curs cȃt şi pentru laborator 

* 

 

Data completarii   Semnatura titularului de curs   Semnatura titularului de semnar 

25 mai 2012   SL. Dr. Gabriela-Mihaela Paraschiv                     SL. Dr. Gabriela-Mihaela Paraschiv

  

 

 
Data avizarii in Departament           Semnatura Director de departament 

.........................................     Conf. Dr. Irina Moise 

 

 

 


