
ANEXA nr. 3 metodologie 

 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea “Ovidius” din Constanţa 

1.2 Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole 

1.3 Departamentul Ştiinţele Naturii 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţa mediului 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Analiza si evaluarea impactului de mediu  

 

 

 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei Evaluarea impactului şi audit de mediu 

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 

III 

2.5 Semestrul  

VI 

2.6 Tipul de evaluare  

Examen 

2.7 Regimul disciplinei  

DPA (Disciplină de 

pregătire avansată) 

 

 

 

 

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. aplicaţie 

practică (lp) 
1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 40 din care: 3.5. curs 26 
3.6. aplicaţie 

practică (lp) 
14 

Distribuţia fondului de timp/ saptamana:  ore: 

3.7. Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe  1 

3.8. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 1 

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

Tutorial 0.25 

Examinări 0,50 

Alte activităţi 0,25 

3.7. Total ore de studiu 

individual/ saptamana 
4 

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

3.10. Numărul de credite 5 

 

 

 

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 videoproiector şi PC 

5.2 de desfasurare a 

seminarului/laboratorului 



6. Competente specifice acumulate  
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C2.1. Definirea şi utilizarea noţiunilor din domeniul de referinţă şi alte domenii conexe care se regăsesc ȋn 

metodologia ȋntocmirii studiilor de impact şi a procedurii de audit. 

C3.1. Identificarea proceselor şi funcţiilor fiecărui nivel de integrare a materiei, pentru menţinerea echilibrului 

dinamic al sistemeor supraindividuale şi de menţinere a funcţionalităţii  acestora ȋn condiţii naturale şi ȋn 

condiţiile acţiunii factorilor antropici.  

C5.2. Prelucrarea parametrilor descriptori structurali şi funcţionali a unui eveniment/risc de mediu, analiza 

dinamicii acestuia, monitorizarea şi gestionarea sa. Analiza dovezilor de audit de mediu: corelarea informaţiilor 

de mediu pe parcursul derulării programului de audit. 

C2.3. Operarea cu metodele de identificare şi cuantificare a efectelor generate de activităţile sistemelor socio-
economice: abordarea procesuală a evaluării semnificaţiei aspectelor de mediu: metoda matricială de ierarhizare a 

punctelor critice, coroborarea cunoştinţelor dobȃndite discipline conexe; dezvoltarea şi aplicarea protocolului de 

identificare şi cuantificare , a impactului de mediu: elaborarea matricii Leopold de identificare şi cuantificare a 

impactului, stabilrea gradului de semnificaţie al acţiunilor şi efectelor generate (incluse). 

C6.3. Elaborarea raportului la studiul de impact: necesar ȋn analiza de management sau pentru 

autorizare/reautorizare; elaborarea raportului de audit. 
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CT.1. Aplicarea tehnicilor şi a metodelor de lucru specifice studiilor de impact şi auditării; dezvoltarea unui mod 

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

concrete, de finalizare a aplicaţiilor şi prezentare a rezultatelor. 

 

CT.2. Implicarea cu responsabilitate ȋn echipe de 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 

proiectelor. 

 

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 şi cercetării fundamentale. 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei *Ȋnsuşirea metodologiei de investigare a impacului de mediu, de 

audit, de realizare a studiilor de impact/audit. 

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

evenimentelor de mediu reale sau potenţiale (in cadrul evaluării 

strategice de mediu), evaluarea semnificaţiei acestoara. Operarea cu 
informaţiile de mediu ȋn analiza de management şi ȋn realizarea 

auditului de mediu. 

*Familiarizarea şi ȋnsuşirea protocolului de lucru specific fiecărei 

etape din cadrul metodologiilor de evaluare şi auditare: identificare, 

evaluare probabilitate de producere şi a magnitudinii unui eveniment 

de mediu, ierarhizarea şi stabilirea gradului de semnificaţie, 

gestionarea procedurilor (generale şi specifice), a 

informaţiilor/dovezilor de mediu.   

*Ȋnsuşirea tehnicilor de lucru, ȋnsuşirea cunoştinţelor de utilizare a 

programelor computerizate de analiză, prelucrare a datelor şi 

prezentare a rezultatelor; interpretarea semnificaţiei ecologice a 
rezultatelor obţinute. 

 

 

8. Continuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observatii 

1. Sisteme de protecţia mediului la nivel european 

şi naţional. Sistemul de management al mediului 

ISO 14000, legături conexe cu procedura de 

evaluare a impactului de mediu, a riscurilor de 

mediu (ISO 14000, ET, EIA, SEA, LCA) şi a 

 

Prelegere, dezbatere  

 

Documentare individuală şi 

realizarea portofolilului  

 

 



auditării sistemelor de protecţie a mediului.  

 2. Normative de referinţă cu referire la procedura 

de evaluare a impactului antropic şi a 

metodologiei de realizare a studiilor de impact. 

Procedura de audit 

Prezentare şi dezbatere 

3. Metodologia de autorizare; proceduri de 

realizare a bilanţului de mediu cu/fără program de 

conformare şi a studiului de impact 

Prezentare,  dezbatere 

 

4. Metode de evaluare calitativă a impactului de 

mediu: Lista de verificare, matricea de identificare  

5.Metode de evaluare cantitativă a impactului de 

mediu: Matricea Leopold, matrici corelate, reteaua 

de impact 

Organizarea grupelor de lucru 

şi eşalonarea ȋn timp a acestora 

este riguros respectată 

6. Aplicaţie: Procedura de audit 

Studiu de caz, dezbatere 

7. Aplicaţie: Abordarea procesuală, ȋntocmirea 

listei de verificare şi a matricei de identificare a 
punctelor critice 

8., 9.  Aplicaţie : Matricea Leopold- cuantificarea 

probabilităţii de producere şi a magnitudinii unui 

eveniment de mediu; acordarea notelor de impact 

10. Analiza semnificaţiei impactului pe baza 

notelor de impact; dovezi de audit 

Prelegere, dezbatere 

11. Metodologia ȋntocmirii Raportului studiului de 

impact/Raportul de audit 

Prelegere, prezentare a unui 

material documentar, dezbatere 

12. Simularea unei susţineri şi dezbateri publice a 

raportului studiului de impact 

Joc de rol,  dezbatere 

13. Prezentarea proiectului individual:  

Studenţii perzintă un raport al studiului de impact 

realizat de ei, pe grupe de lucru,cu implicare 

funcţie de rol: evaluator, autoritatea de protecţia 

mediului şi manager mediu al SSE). 

 

Prezentare, joc de rol,  dezbatere 

 

14. Analiza activităţii de evaluare şi de realizare a 

studiului şi raportului de  impact 

Dezbatere  

Prezentarea unui prortofoliu de activitate independentă: documentare, studii de caz, aplicaţii practice derulate ȋn cadrul 
programelor unor discipline conexe. 

 

Bibliografie selectivă: 

1. ANCS: SISTEM DE MANAGEMENT ŞI CONTROL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APĂ ŞI SOL, ONFORM 

CONCEPTULUI DEZVOLTĂRII DURABILE APLICAT LA NIVEL EUROPEAN – MIRASOL 

2. Godish, T. T., 2001: Indoor Environmental Quality, Lewis Publishers, CRC Press LLC, pp: 1087. 

3. Liu, D., 1999: Environmental Engineers’Handbook, CRC Press LLC, pp:1420; 

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

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

 

8.2 Seminar/laborator 

 

Metode de predare 

 

Observatiii 

1. Studiul de impact, concepte, definiţii, metodologie Prezentare, dezbatere  

2. Metode de cercetare în domeniul ecologiei: metoda observaţiei, metode  

de evaluare calitativă şi cantitativă; standardizarea metodelor de cercetare în  

ecologie. 

Aplicaţie practică, studiu 

individual, dezbatere 
 

Aplicaţiile 

practice 

impun 

desfăşurarea 

lor ȋn 
laboratorul cu 

PC –uri şi 

conectare la 

internet. 

 

3. Aspecte de mediu, eveniment de mediu, impact, risc de madiu: definiţii, 
concepte, metode de identificare  

Aplicaţie practică dezbatere 

4.  Analiza cerinţelor pentru realizarea unui studiu de impact  

Aplicaţie practică PC, 
studiu de caz, dezbatere 

 

 

 

5. Documentarea asupra activităţilor care se derulează in cadrul SSE  

evaluat; şi realizarea materialelor necesare studiului de impact. 

6. Lista de verificare şi Matricea de identificare 

7. Matricea Leopold: metodologia de evaluare a probabilităţii de producere şi  a 

magnitudinii a evenimentului de mediu 



8.  Calcularea şi acordarea notelor de impact activităţilor şi efectelor  

evaluate; completarea matricei Leopold 

 

 

 

 

 

9.  Analiza rezultatelor şi ierarhizarea activităţilor cu impact esmnificativ 

10. Analiza cerinţelor pentru realizarea unui audit de mediu 

  11. Programul de audit 

12.  Simularea unei susţineri şi dezbateri publice a raportului studiului de  

Impact/Raportului de audit 

Joc de rol, dezbatere  

 13. Prezentarea proiectului individual: Studenţii perzintă un raport al studiului  

 de impact realizat de ei, pe grupe de lucru,cu implicare funcţie de rol:  

evaluator, autoritatea de protecţia mediului şi manager mediu al SSE). 

Joc de rol, dezbatere 

 

PC şi 

videoproiector 

14.  Analiza activităţii de evaluare şi de realizare a studiului şi raportului de 

 Impact/raportului de audit 

Dezbatere  

Bibliografie selectivă: 

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

and Management, nr.10, 1983 

2. . 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. 

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

Management nr. 8, 1989. 
4. 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.  
5. * * *  ISO 14001 – Sisteme de management de mediu – Specificaţii şi ghid de utilizare 

6. * * * ISO 14004 – Sisteme de management de mediu – Ghid privind principiile, sistemele şi tehnicile de Aplicare,  

7. * * * ISO 14015 – Managementul de mediu – Evaluarea de mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor 

8.  * * * ISO 14020 – Etichete şi declaraţii de mediu – Principii generale 

9.  * * * ISO 14021 – Etichete şi declaraţii de mediu – Declaraţii de mediu pe proprie răspundere (Eco-etichetare de tipul 

II) 

10. * * * ISO 14024 – Etichete şi declaraţii de mediu – Eco-etichetare de tipul I – Principii şi proceduri 

11. * * * ISO 14031 – Evaluarea performanţei de mediu –Ghid 

12. * * * ISO 14040 – Evaluarea impactului de mediu – Principii şi cadru de lucru 

13. * * * ISO 14042 – Evaluarea ciclului de viaţă – Evaluarea impactului ciclului de viaţă 

14.  * * * ISO 14043 – Evaluarea ciclului de viaţă – interpretarea ciclului de viaţă 
15. * * * SR CR 12969 – Utilizarea EN ISO 14001, ISO 14010, ISO 14011 şi ISO 14012 pentru scopurile asociate EMAS 

 

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 învăţământului liceal şi universitar (profesori 

învăţământul liceal, post-liceal, profesional si de maiştri (232101);) institutelor de cercetare (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 

 Originalitatea modului de prezentare a temei 

 
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, 

 Originalitatea modului de prezentare 

Prezentarea orală a unui 

program de studiu 
individual 

50% 



Portofoliu laborator cu studiile de caz/lucrările 

de laborator efectuate 

Aplicaţie calcul indici 

ecologici şi analiza 

rezultatelor 

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 seminar 

2 septembrie 2013  SL. Dr. Gabriela-Mihaela Paraschiv                     SL. Dr. Gabriela-Mihaela Paraschiv

  

 

 

    

 
 

Data avizarii in Departament           

 Semnatura Director de departament 

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

 

 

 


