
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 Stiinte ale Naturii 

1.3 Departamentul Departamentul de Stiinte ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Stiinta mediului 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea ANALIZA SI EVALUAREA IMPACTELOR DE 

MEDIU 

 

 

 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei PROTECŢIA APELOR, AERULUI ŞI SOLULUI 

2.2 Titularul activitatilor de curs S.L. Dr. Manuela Diana Samargiu 

2.3 Titularul activitatilor de seminar S.L. Dr. Manuela Diana Samargiu 

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

colocviu, Cv. 1 

2.7 Regimul disciplinei – 

obligatorie, impusa, DI 

Nr. Credite 7 

 

 

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

3.1 Numar de ore pe saptamana 1 curs +2 seminar= 

3 

3.2 Total ore din planul de invatamant 14 + 28  = 42 

3.3 Distributia fondului de timp ore 

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 3 

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 1 

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 1 

3.4 Tutoriat 0,5 

3.5 Examinari 0,5 

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

3.7 Total ore de studiu individual 6 

3.9 Total ore pe semestru 6 ·  14 = 84, studiu 

individual/semestru 

3 ·  14 = 42, alte 

activitati didactice, 

Total  126 

 

 

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 

* Sala  de curs, (amfiteatru), dotata cu tabla si mijloace audio-vizuale. Se folosesc drept  

materiale imagistice prezentari ppt. şi documentare tematice 

5.2 de desfasurare a 

seminarului/laboratorului 

* Sala de seminar (sau de curs), prevazut cu aparatura de laborator specifica si  mijloace audio –
vizuale si alte materiale didactice adecvate 

 

 



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 Protectiei celor trei 

componente de mediu – apa, aer, sol.  C1.2. Utilizarea în abordarea principiilor de protectie a mediului a cunoştinţelor care au fost obţinute în 
domenii conexe, cum sunt: ştiinţele naturii şi 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 apelor, aerului si solurilor. 

C3. Interpretarea stării componentelor de mediu – apa, aer, sol - prin analiza parametrilor fizico-chimici şi biotici 

caracteristici. 

C4. Prelucrarea datelor şi identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a 
factorilor de mediu şi elaborarea de programe privind protejarea acestora.  C4.2. Interpretarea datelor prin utilizarea noţiunilor de calcul, erorilor şi întocmirea rapoartelor de 

specialitate, folosind metode clasice de analiză şi reprezentare.  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.  C4.5. Elaborarea de fişe de date asociate unui raport sau audit care să cuprindă: valorile măsurate 
experimental sau valorile calculate teoretic, calculul erorilor, reprezentarea grafică, interpretarea 
rezultatelor. 

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, conform tematicii disciplinei Protecţia Apelor, Aerului Şi Solului. 
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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 vederea formării şi 
dezvoltării profesionale continue. 

 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei * Înţelegerea conceptului de protecţie a mediului, în general, şi îndeosebi, a apelor, aerului  
şi solului – ca elemente componente, esenţiale ale acestuia. 
Intelegerea si insusirea principiilor exploatarii  durabile a apelor, aerului si solurilor,  

pentru mentinerea in stare buna si pentru generatiile urmatoare. 

 

7.2 Obiectivele specifice * Cunoaşterea proprietăţilor caracteristice apei, aerului şi solului, în vederea menţinerii lor la  
parametri naturali. 

Evidenţierea şi înţelegerea rolului apei, aerului şi solului pentru omenire, la nivel planetar. 
Identificarea şi analiza unor metode de monitoring şi protecţie pentru fiecare component.  

Prezentarea unor aspecte ale legislaţiei în vigoare privind protecţia apelor, aerului şi solurilor, 
în România şi în lume. 

 



 

8. Continuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observatii 

 - Prelegere de curs 

- expunere 

- problematizare in cazul anumitor 

teme 

- dezbatere 

 

Se folosesc mijloace 

multimedia şi material 
ilustrativ, adecvat. 

 

Curs:  

1. Elemente introductive; prezentarea conceptului de protecţie a apelor, aerului şi solurilor,în contextul general al protecţiei mediului. 
Principalele forumuri naţionale şi internaţionale preocupate în acest sens; poziţia României. 
2. Protecţia apelor: Circuitul apei în natură (biogeochimic) şi factorii care îl influenţează. Proprietăţile generale ale apei: fizice, 
organoleptice, chimice, biologice şi bacteriologice. 
3.  Apa din atmosferă. Apa lichidă de pe suprafaţa. Pământului. Apa din mediul subteran. Caracteriyare, importanta. 

4.  Apa, ca mediu de viaţă pentru vieţuitoare. Rolul apei în natură şi pentru omenire. Modalităţi de exploatare. 
5. Analiza unor posibile surse de impurificare ale apelor. Sisteme de prevenire a impurificarii apelor. Necesitatea 

monitoringului apelor, în vederea conservării calităţii lor. Directiva Cadru privind apa. 
6. Protectia aerului: Proprietatile aerului (compozitie, termicitate, curenti). Fenomene specifice aerului atmosferic. 

7. Rolul climei pentru planetă. Aerul ca mediu de viaţă. Rolul aerului pentru oameni. 
8. Surse de impurificare, circulatia impurificatorilor în aer; caracterizarea şi clasificarea diferitelor categorii de surse; zonele 

de dispersie.  

9. Sisteme de prevenire a impurificarii aerului. Necesitatea monitoringului aerului. 

10. Protectia solului: Componentele solului (minerală, organică, hidrică). Structură, tipuri de soluri. 
11. Interrelaţii viu-neviu la nivelul solurilor. Proprietatile utile omului; modalităţi de exploatare. 

12. Surse de impurificare şi efectele degradării solului. Sisteme de prevenire a impurificării solului. 
13. Necesitatea monitoringului solului. 

14. Sisteme legislative de supraveghere – observare pentru apă, aer şi sol din România, în contextul strategiei naţionale de 
protecţie a mediului şi al alinierii la politica europeană în domeniu.  
 

Bibliografie curs:  Barnea, M., Papadopol, C. - 1975 - Poluarea şi protecţia mediului, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti  Bran, Florina, Ioan, Ildiko – 2004 – Ecologie generală, Edit. ASE, Bucureşti: 272 pp.  Ciobanu, N.- 2002 – Protecţia mediului înconjurător, Edit.Sitech, Craiova: 163 pp.  Hanneberg, P. - 1993 – Acidification and air pollution, Swedish Environmental Protection Agency, Information Dep

S-171 85, Solna, Sweden.  Ionescu, I., Godeanu, S., Barabaş, N. – 1994 – Ecologie şi protecţia mediului, Federaţia Ecologistă din România, Constanţa, 
Imprimeria Bacovia, Bacău.  Godeanu, S.- 1997- Elemente de monitoring ecologic integrat, Edit. Bucura Mond, Bucureşti:183 pp.  Mohan, Gh., Ardelean, A. – 1993 – Ecologie şi protecţia mediului, Editura Scaiul, Bucureşti: 349 pp.  Negulescu, M , Ianculescu, S., Vaicum, L., Bonciu, G., Patru, C., Patru, O, - 1995 -  Protecţia mediului inconjurator
general). Ed. Tehnică, Bucureşti   Parvu, C. - 2001 - Ecologie generală, Ed. Tehnică, Bucureşti: 587 pp.  Roberts, N. – 2002 – Schimbările majore ale mediului, Edit. All Educational, Bucureşti: 484 pp.  Rojanschi, V., Bran, Florina, Diaconu, Simona, Grigore, F. – 2004 – Evaluarea impactului ecologic şi auditul de mediu,
ASE, Bucureşti: 495 pp.  Trică, Carmen – 2004 – Managementul mediului, Edit. ASE, Bucureşti: 250 pp.   ***Earth summit ’92  - 1992 – The United Nations Conference on Environment and  

Development, Rio de Janeiro  ****Response to marine oil spills – 1999 (reprinted), The international Tanker Owners  

Pollution Federation Ltd., London  ***** An organizational guide to pollution prevention – 2001, United States Environmental Protection Agency, EPA/

01/003. 

 

 

 



 

 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observatiii 

 Sustinere de referate tematice, 

urmate de analize, dezbateri si 

discutii colocviale. 

 

Dupa caz, o iesire sau 

doua, pe teren in zone 

apropiate din Dobrogea, 

in care apar fenomene 

de degradare a apelor si 

solurilor. 

Seminar – 2 ore pe săptămână: 
1. Analiza directivelor europene din domeniul apelor şi a modului de implementare, aplicare a lor în România.  
Directiva 75/ 440/ EEC, privind calitatea apelor de suprafaţă destinate prelevării de apă potabilă şi a Deciziei 77/ 795/ EEC, privind 
schimbul de informaţii asupra calităţii apelor dulci de suprafaţă.  
2.    Directiva 76 / 164/EEC, privind decărcarea substanţelor periculoase şi cele 7 directive fiice.  
Dir. 80/68 /EEC asupra protecţiei apelor subterane. 

3. Directivele 79/ 923, privind protecţia moluştelor şi 78/ 659, privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii apei  
pentru viaţa peştilor. 
4. Dir. 91/ 676 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din  
Agricultură. Dir. 91/ 271/ EEC privind epurarea apelor urbane uzate şi Decizia 93/ 481/EEC. 
5. Dir. 98/83/EEC şi 80/923/ EEC privind calitatea apei destinate consumului uman şi analiza standardelor de  
calitate pentru apa potabilă. 
6. Importanţa stratului de ozon şi impactul asupra mediului în urma degradării acestuia. 
Măsuri de ameliorare şi protecţie a acestuia. 
7. Impactul încălzirii globale şi potenţiale măsuri de ameliorare. 
8. Acidificarea aerului, una dintre cele mai grave probleme de mediu: cauze, surse, şi efecte asupra florei şi faunei. 

9. Convenţii internaţionale privitoare la modalităţile de protecţie a aerului. 
10. Despre funcţiile vitale ale solului - ecologice, de producţie şi sociale. 
11. Modalităţi de supraexploatare a solului, în România şi la nivel mondial. Analiza unor studii de caz. 

12. Factorii naturali ai degradării solului: eroziunea, deşertificarea, alunecările de teren, aluvionarea;  

exemple şi metode de combatere.  
      Factorii artificiali  ai degradării solului: despăduririle, desecările, salinizarea,  
acidifierea, nitrificarea, excesul de umiditate. 

13. Activităţile de îmbunătăţiri funciare – privite ca metode de control şi de protecţie a solurilor. Analiza principalelor convenţii 
internaţionale privitoare la controlul degradării solului şi a metodelor de protecţie  
a acestuia. 

14.. Analiza unor conventii internaţionale si protocoluri privitoare la protectia apelor, aerului si solurilor, la care  

Romania a aderat. 

      Analiza modului in care se aplica legislatia  de privind protecţia mediului în România şi a modului în care se  

regăsesc principiile acesteia aplicate la protecţia apelor, aerului şi solului în ţara noastră. 
 

Bibliografie seminar:  Barnea, M., Papadopol, C. - 1975 - Poluarea şi protecţia mediului, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti  Bran, Florina, Ioan, Ildiko – 2004 – Ecologie generală, Edit. ASE, Bucureşti: 272 pp.  Ciobanu, N.- 2002 – Protecţia mediului înconjurător, Edit.Sitech, Craiova: 163 pp.  Hanneberg, P. - 1993 – Acidification and air pollution, Swedish Environmental Protection Agency, Information Dep

S-171 85, Solna, Sweden.  Ionescu, I., Godeanu, S., Barabaş, N. – 1994 – Ecologie şi protecţia mediului, Federaţia Ecologistă din România, Constanţa, 
Imprimeria Bacovia, Bacău.  Godeanu, S.- 1997- Elemente de monitoring ecologic integrat, Edit. Bucura Mond, Bucureşti:183 pp.  Mohan, Gh., Ardelean, A. – 1993 – Ecologie şi protecţia mediului, Editura Scaiul, Bucureşti: 349 pp.  Negulescu, M , Ianculescu, S., Vaicum, L., Bonciu, G., Patru, C., Patru, O, - 1995 -  Protecţia mediului inconjurator
general). Ed. Tehnică, Bucureşti   Parvu, C. - 2001 - Ecologie generală, Ed. Tehnică, Bucureşti: 587 pp.  Roberts, N. – 2002 – Schimbările majore ale mediului, Edit. All Educational, Bucureşti: 484 pp.  Rojanschi, V., Bran, Florina, Diaconu, Simona, Grigore, F. – 2004 – Evaluarea impactului ecologic şi auditul de mediu,
ASE, Bucureşti: 495 pp.  Trică, Carmen – 2004 – Managementul mediului, Edit. ASE, Bucureşti: 250 pp.  



 ***Earth summit ’92  - 1992 – The United Nations Conference on Environment and  

Development, Rio de Janeiro  ****Response to marine oil spills – 1999 (reprinted), The international Tanker Owners  

Pollution Federation Ltd., London  ***** An organizational guide to pollution prevention – 2001, United States Environmental Protection Agency, EPA/

01/003.  Monitorul oficial al Romaniei.  Legislatia de mediu.  Directivele cadru ale UE.  

 

 

 

 

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

angajatori din domeniul aferent programului 

  Cunoştinţele explicate şi acumulate la cursuri şi analizele temelor de seminarii, vor crea o imagine de ansamblu, 
 sintetică a ideii de protecţie a mediului, şi în particular a resurselor acestuia – apă, aer, sol.  Absolvenţii cursurilor de masterat vor putea înţelege, interpreta şi aplica, practic metodele de protecţie specifice  
fiecărui component din cele enumerate. Se va înţelege şi analiza conceptul de prevenire a impurificării apei, aerului şi solului 
şi de protecţie a acestora.  Ca urmare, absolventii cursurilor disciplinei Protectia apei, aerului si solului, coroborând  informaţiile şi cu 

 altele primite in cadrul altor discipline de masterat, vor putea ocupa, cel puţin, urmatoarele functii 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 
(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 Gradul de asimilare a 

informatiilor prezentate si 

discutate la cursuri. 

Corectitudinea redarii 

cunoştinţelor asimilate. 

 

 

Examinare orala, cu subiecte 

individuale. 

50% 

Nivelul de insusire si 

exprimare intr-un limbaj 

stiinţific specific 
domeniului/ disciplinei 

predate. 

Participare interactiva la 

cursuri. 

Asocierea cunostinţelor 
dobândite cu cele de la alte 

discipline conexe 

30% 

10.5 Seminar/laborator Prezenta si participare activa 

la sedintele de seminar. 

Insusirea notiunilor si a 

informatiilor prezentate si 

dezbătute la laborator. 
Sustinerea, conform  

 

Prezentarea, in cadrul 

sedintelor de seminar, a unor 

teme de referate, 

corespunzatoare tematicii 

disciplinei, Protectia apei, 

aerului si solului,               in  

15 % 

 




