
ANEXA nr. 3 la metodologie 

 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea “Ovidius” din Constanta 

1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Stiinte Ale Naturii si Stiinte Agricole/ 

Departamentul de Biologie-Ecologie-Geografie 

1.3 Departamentul Biologie, Ecologie, Geografie 

1.4 Domeniul de studii Stiinta mediului 

1.5Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Analiza Si Evaluarea Impactului De Mediu 

 

 

 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei PRACTICA DE SPECIALITATE 
2.2 Titularul activitatilor de curs La aceasta disciplina nu se predau cursuri. 

2.3 Titularul activitatilor de seminar Prof. Univ. Dr. Dan Cogalniceanu 

2.4 Anul de studiu  - I 2.5 Semestrul - I 2.6 Tipul de evaluare – 

colocviu, C 3 

2.7 Regimul disciplinei – 
DS, Obligatorie 

Nr. Credite  

 
 

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

3.1 Numar de ore pe saptamana 2 

3.2 Total ore din planul de invatamant 28 

3.3 Distributia fondului de timp ore 

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 0,25 

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 0,25 

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 0,25 

3.4 Tutoriat 0,25 

3.5 Examinari  

3.6 Alte activitati..........................................  

3.7 Total ore de studiu individual /saptamana 1  

3.9 Total ore pe semestru 28   28  (2 ore x 14 saptamani)  

 3.10. Nr. de credite   

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum * 

4.2 de competente * 

 

5. Conditii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfasurare a 

cursului 

* Nu este cazul. 

5.2 de desfasurare a 

seminarului/laboratorului 

* Sali de laborator, dotate cu mijloace audio-vizuale. Diferite institutii si societi industriale, 

agentii de mediu, platforme portuare, santiere  - care au sau doresc sa implementeze sisteme de 

management de mediu. 

Aparatura şi dispozitive pentru deplasări pe teren, in vedrea masurarii unor parametri si a 

prelevarii de probe biologice. 

 

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. 

 C1.1. 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. 

C2. Identificarea, gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu. 

 C2.1. Aplicarea principiilor dezvoltării durabile, a corelaţiei dintre dezvoltarea economică şi socială şi 

conceptele de conservare şi exploatare raţională a mediului. 

 C2.2. Aplicarea legislaţiei naţionale în proiectele de dezvoltare precum şi necesarul de avize, acorduri şi 
autorizaţii de mediu. 

C3. Interpretarea starii factorilor de mediu prin analiza parametrilor fizico-chimici si biotici caracteristici. 

 C3.1. Precizarea si descrierea activităţilor practice de exploatare a aparaturii destinate expertizei şi 

încercărilor de mediu, determinarea necesităţilor legale şi a pragurilor corespunzătoare diferitelor 

activităţi cu impact potenţial asupra mediului. 

 C3.2. Utilizarea adecvata aparaturii şi a metodelor instrumentale, atât în ştiinţa mediului cât şi în 

domenii conexe. 

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

factorilor de mediu şi elaborarea de programe privind protejarea acestora. 

C5. Identificarea strategiilor de mediu si aplicarea acestora in proiecte de protectia mediului. 

 C5.1. Identificarea si utilizarea metodelor, tehnicilor si tehnologiilor ce pot fi aplicate in cazul unor 
situatii de poluare a mediului. 

 C5.2. Aplicarea corectă a măsurilor cu caracter preventiv si ameliorativ pe baza realizarii unor studii 

interdisciplinare. Utilizarea tehnologiilor IT pentru explicarea si interpretarea unor fenomene specifice 

Analizei si evaluarii impacturilor de mediu. 

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/ studii de caz din arii specifice programului de studiu Analiza si 

evaluarea impacturilor de mediu. 
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 Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională. 

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

respectarea normelor de etica si deontologie profesionala. 
Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii. 

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

responsabilitatilor. 

Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi 

profesionale. 

 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 *Insusirea si intelegerea practica a conceptelor si a principiilor de protectie a 

mediului, prin analiza si evaluarea  impacturilor posibile ale diverselor activitati 

de ordin antropic. 

Intelegerea si analiza diverselor strategii de mediu pe care Romania le aplica, in 
vederea dezvoltarii in spirit durabil, si a mentinerii resurselr naturale.  

7.2 Obiectivele specifice *Prezentarea si insuşirea unor activităţi practice care stau la baza elaborarii unor 

programe de protectie şi de prevenire a poluării, a sistemelor de management  de 

mediu, folosite, mai ales, in sectorul industrial. 

Capacitatea de a realiza o lucrare / referat cu caracter stiintific, in care sa se 

aplice principiile studiilor de bilant de mediu şi a celor de evaluare a impactului 

asupra mediului si de evaluare adecvata. 

 

 

 

8. Continuturi 



8.1 Curs Metode de predare Observatii 

Bibliografie 

 

 

 

  

8.2 Seminar/laborator/ aplicatii practice Metode de predare Observatiii 

1.  - Introducere. Prezentarea tematcii de 

preactica. 

 - Analiza legislatiei de mediu privind statutul 

ariilor protejate, a Parcurilor Nationale, a 

Parcurilor Naturale si a ariilor ce fac parte 

din reteaua Natura 2000. Dezbateri 

explicative, discutii. 

 

 

 

 

 

 

Aplicaţii şi  activităţi practice,  in 
echipe de studenţi, pe teren si in diverse 

societati industriale. 

Intocmire de fise de observatie, de 

lucru, in vederea obtinerii unor date 

primare. 

Prelucrare de date, studii de caz. 

Sustinere de referate, informari. 

Discutii tematice, dezbateri, analize. 

  

 

2. Iesire pe teren. Vizita de studiu   intr-o arie 
protejata din Dobrogea. Realizarea unei 

schite de plan de management a ariei 

protejate (exercitiu demonstrativ). 

 

3. Analiza sistemelor de management de 

mediu, din domeniul industrial. Ce presupune 

un astfel de sistem? Etapele de implementare. 

Studiu de caz. 

 

4.  Vizita de studiu la S.C. Rompetrol, 

Petromidia S.A.  – la directia de QHSE 

(Quality, Health, Security, Environmental) – 

pentru intelegerea practica a Sistemului de 

Management integrat, ISO 14001, ISO 9001, 

ISO 18001. 

 

5. Realizarea unor exercitii demonstrative 
privind conditii si etapele de implementare 

ale unui sistem de management de mediu; 

lucru pe echipe. 

 

6. Realizarea unor exercitii demonstrative 

privind conditiile si fazele de desfasurare ale 

unui audit intern; lucru pe echipe. 

 

7. Ce presupune un audit extern? .Realizarea 

unor exercitii demonstrative privind 

conditiile si fazele de desfasurare ale unui 

audit extern; lucru pe echipe. 

 

8. Vizita de studiu in portul maritim 
Constanta - la CN APM. S.A. Constanta. 

Principul de functionare al sistemului de 

management de mediu. 

Vizita la statia de epurare a portului.  

 

 

9. Analiza si intelegerea proceselor 

tehnologice, a metodelor si a treptelor de 
epurare folosite in cadrul Statiilor de epurare 

a apelor uzate industriale sau urbane. 

Referate, exemple discutii. 

 

10. Vizita de lucru la S.C. RAJA S.A., in 

cadrul uneia dintre Statiile de epurare, 

Constanta Sud sau Constanta Nord. 

 

11. Analiza condiţiilor de elaborare a 

raportului de mediu, raportului privind 

impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, 

raportului de amplasament, raportului de 

securitate şi studiului de evaluare adecvată. 

 Ord. Ministrului Mediului nr. 1026 din 

 



27/07/2009 - Publicat in Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 562 din 12/08/2009  

 

12. Realizare de raport de mediu. 

 Realizare bilanţ de mediu. 

  

13. Realizare de raport privind impactul 

asupra mediului.  

Intocmire studiu de evaluare adecvată. 

  

14. Intocmire raport de amplasament; 

Intocmire raport de  securitate. 

  

Bibliografie 

 Bica, 2000  - Elemente de impact asupra mediului, Editura MATRIX ROM, Bucuresti.  

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

 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. 

 E.P.A. 2000,  Applying Science to Improve Risk Assessment. 

 ECO indicator 99. 

 Godeanu, S., 1994 – Sisteme de monitoring, Edit. BucuraMond, Bucureşti; 

 Gomoiu, M.-T., Skolka, 2001 – Ecologie. Metodologii pentru studii ecologice, Ovidius University Press, 

Constanta, 170 pp. 

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

Association of Impact Assessment 

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

Bucureşti. 

 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. 

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

 Negrei, C. 2005 . Economia şi politica mediului,  Editura Economică, Bucureşti. 

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

 Rojanschi, V. et. Al., 2004 – Evaluarea impactului ecologic şi auditul de mediu, Edit. ASE, Bucuresti: 495 pp. 

 Trică, C. 2005. Economia mediului. Teorie si practica. Editura Economică, Bucureşti. 

 An organizational guide to pollution prevention, 2001 – USEPA, office of research and development, Washinton 

DC  

 Bendavid-Val, Avrom - "Green Profits-The Manager's Handbook for ISO 14001 (Profituri "verzi" - Manualul 

managerului pentru ISO 14001) 

 Cheremisinoff, Nicholas - "Pollution Prevention and Achieving Environmental Excellence" (Prevenirea poluarii si 

atingerea excelentei in domeniul mediului) 

 Dicţionar enciclopedic de mediu, Regia Autonomă “MONITORUL OFICIAL”, Bucureşti, 2005 

 Monitorul Oficial al României 

 http://www.ara.ro/documentare/chemonics/EMS USAID_March%207,%202006.htm , Website realizat de Agentia 

Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) in cooperare cu Asociatia Romana a Apei (ARA) – 

realizator, Andreea Milea Ionescu 

 Legislatia de mediu in vigoare - nationala si europeana. 

 
 

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

angajatori din domeniul aferent programului 

 

 Absolvenţii cursurilor de masterat vor putea înţelege, interpreta şi aplica, practic metodele de protecţie specifice  

explicate la disciplinele prevazute in planul de invatamant. 

 Ca urmare, absolventii cursurilor masteratului ANALIZA SI EVALUAREA IMPACTELOR DE MEDIU coroborând  

 informaţiile din cadrul altor discipline de masterat, vor putea ocupa, cel puţin, urmatoarele funcţii posibile: 

 agent ecolog (514908); analist de mediu (244203); asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului (254112); auditor 

de mediu (242305); cercetător în ecologie şi protecţia mediului (254111); consilier ecolog (221113); custode de arii 

protejate (511306); ecolog (221104); evaluator şi auditor de mediu (321107); expert ecolog (221114); inspector de 

specialitate protecţia mediului (242318); inspector pentru conformare ecologică (242312); monitor mediu inconjurator 

http://www.ara.ro/documentare/chemonics/EMS


(242311); ranger (511305); raportor ecolog (514909); referent de specialitate ecolog (221116); responsabil de mediu 

(242316); sef statie epurare ape reziduale (122225); specialist documentaţie studii (214904) etc. 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Nu e cazul.   

   

10.5 Seminar/laborator 

 

Aplicatii practice 

Gradul de asimilare a 

informatiilor prezentate si 

discutate in cadrul orelor de 

practica. Corectitudinea 

redarii cunoştinţelor 
asimilate 

Examinare orala.  

 

60 % 

Prezentarea, in cadrul orelor 

de evaluare, a unor referate 

si studii adecvate, 

corespunzatoare tematicii 

disciplinei, in conformitate 

cu cerinţele stabilite, de 

comun acord, la inceputul 

semestrului. 

Participare la toate orele de 

practica. 

Examinare orala;  

Participare la dezbateri. 

40 % 

10.6 Standard minim de performanta : * Se atinge standardul minim, prin obtinerea notei 5, care relevă un nivel minim de 

cunostinţe privind disciplina studiată, exprimate corect, la examen. 
Aceasta presupune: obtinerea a 50 % din cerintele urmatoarelor competente profesionale prezentate anterior: C1, C2, C3, 

C6. 

 

Data completarii   Semnatura titularului de curs,   Semnatura titularului de seminar, 

2. 09. 2013                                          nu e cazul                    Prof. Univ. Dr. Dan cogalniceanu  

 

 

Data avizarii in Departament     Semnatura  Directorului de Departament 

Septembrie, 2013                                    Conf. Univ. Dr. Ing. Irina Moise 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


