
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 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 impactului de mediu /  

Master in Analiza şi evaluarea impactului de mediu 

 
 
 

2. Date despre disciplina 
2.1Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL DESEURILOR 

2.2 Titularul activitatilor de curs Prof.univ.dr. CHIRILA ELISABETA 
2.3 Titularul activitatilor de seminar Prof.univ.dr. CHIRILA ELISABETA 
2.4 Anul de studiu 

II 

2.5 Semestrul  
II 

2.6 Tipul de evaluare  
Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei Disciplina 

de aprofundare de specialitate, 

impusa  

 

 
 
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. seminar  1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar 12 

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 1 

3.9. Pregătire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0,25 

Tutorial 0,10 

Examinări 0,10 

Alte activităţi 0,05 

3.7. Total ore de studiu 
individual/ saptamana 

2 

3.9. Total ore pe semestru 60 (5 ore x 12 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 
5.2 de desfasurare a 
seminarului/laboratorului 

Sală de curs cu tablă, videoproiector şi PC 

 
 
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 dobȊndite discipline conexe;  
C6.4. Ȋnsuşirea metodelor moderne de realizare a programelor de monitoring: fotogrametrie, teledetecţie, GIS. 
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 CT 1. Aplicarea strategiilor stabilite individual Ȋn cadrul echipei, eficienţa şi responsabilitatea dovedite, 
punctualitatea, seriozitatea şi răspunderea personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică 
profesională 
 
CT 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, cooperarea interdisciplinară, pe diverse paliere ierahice 
 
CT 3. Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi 
personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile metode de cercetare şi descoperiri ştiinţifice. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a noţiunii de deşeu şi a prevederilor 

legislative generale privind gestionarea deşeurilor solide, lichide şi 
gazoase. Cunoasterea tipurilor de deseuri din industrie, agricultura, 
transporturi si activitati gospodaresti, cat si a procedeelor existente 
pe plan mondial pentru tratarea performanta a tuturor tipurilor de 
deseuri. La seminar se vor discuta si analiza solutii concrete de 
management al deseurilor solide, lichide si gazoase din diferite 
activităţi. 

7.2 Obiectivele specifice Familiarizarea cu principiile evaluarii calitative si cantitative a 
deseurilor cat si cu tehnicile de evaluare a performantelor proceselor 
de depoluare. 
Găsirea soluţiilor optime pentru realizarea schemei de management a 
deseurilor pentru orice activitate. Dezvoltarea unei gândiri ştiinţifice 
pozitive, crearea abilităţilor de rezolvare rapidă şi corectă a unor 
probleme specifice, formarea capacităţii studenţilor de a efectua 
observaţii ştiinţifice, transpunerea noţiunilor teoretice în practică 

 
8. Conţinuturi  
 

8.1. Curs Nr.ore Metode de  

învăţământ 

Obs 

Cap.1. Introducere.  
Introducere. Definitia si clasificarea deseurilor. Gestionarea deseurilor 
in Romania. Legislatie 

2 Prelegere 
ajutată cu 
metode vizuale 
de prezentare 

 

Cap.2. Managementul integrat al deseurilor. 
Etapele generale ale unui sistem de management al deseurilor  

2 Prelegere 
ajutată cu 
metode vizuale 
de prezentare 

 

Cap.3. Sursele, compozitia, insusirile si managementul deseurilor 

solide. 
Deşeuri solide orăşeneşti. Proprietăţile fizice şi chimice ale 
deşeurilor solide orăşeneşti. Colectarea deşeurilor solide orăşeneşti. 
Managementul deşeurilor solide orăşeneşti. Deşeuri solide din 

10 Prelegere 
ajutată cu 
metode vizuale 
de prezentare 

 



industria extractivă şi energetică.  Deşeuri solide rezultate la prepararea 
substanţelor minerale utile. Deşeurile termocentralelor pe cărbuni. 
Deşeuri solide din agricultură şi din industria alimentară. Deşeuri 
solide din industria chimică. 
Cap.4. Sursele, compozitia, insusirile si managementul deseurilor 

lichide.  
Epurarea apelor uzate orasenesti. Indicatori de calitate ai apelor uzate. 
Epurarea fizico mecanica, Epurarea biochimica. Epurarea biologica 
naturala. Epurarea apelor uzate industriale. Caracterizarea apelor uzate 
industriale. Epurarea apelor uzate prin procese chimice de oxidare.  

6 Prelegere 
ajutată cu 
metode vizuale 
de prezentare 

 

Cap.5. Sursele, compozitia, insusirile si managementul deseurilor 

gazoase.  Depoluarea fluxurilor gazoase.  
Norme de calitate a aerului. Desprăfuirea gazelor. Eliminarea şi 
tratarea poluanţilor gaze şi vapori. Absorbţia. Adsorbţia. Cataliza 
eterogenă. Tehnologii de tratare a emisiilor. Fotocataliza. Condensarea. 
Tehnici criogenice. Separarea prin membrane. Tratarea prin combustie 

4 Prelegere 
ajutată cu 
metode vizuale 
de prezentare 

 

 

8.2. Aplicaţii (seminar, laborator etc.) Nr. ore Metode de învăţământ Obs. 

Seminar 

1. Inventarierea si caracterizarea tipurilor de deseuri rezultate 
din diferite activităţi. 

6 Discuţii şi aplicaţii 
supervizate de cadrul didactic, 
elaborarea de studii in echipe 

 

2. Optiuni de management integrat a deseurilor menajere, a 
celor din industrie şi agricultură 

6 Discuţii şi aplicaţii 
supervizate de cadrul didactic, 
elaborarea de studii in echipe 

 

 

Bibliografie 
[1] *** Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, M.Of. 837/25.11.2011 
[2] Oros V., Draghici C. (Ed) Managementul deseurilor, Ed. Univ. Transilvania Brasov, 2002 
[3] Ozunu Al, Teodosiu C. (Ed) Prevenirea poluarii mediului, Ed. Univ. Transilvania Brasov, 2002 
[4] Chirilă E., Protecţia mediului, Ovidius University Press, 2000 
[5] Teodosiu C., Tehnologia apei potabile si industriale, Ed. Matrix Rom Bucuresti, 2001 
[6] Craciun V., Chiorescu E., Balan O., Reciclarea deseurilor si reziduurilor din agricultura si industria alimentara, Ed . 

CERMI Iasi, 2004 
[7] Chirila E., Draghici C., Analiza poluantilor. I Controlul calitatii apelor, Ed. Univ. Transilvania Brasov, 2003 
[8] Chirilă E., Chimie analitică. Aplicaţii. Ovidius. University Press, 2002 
[9] Stoianovici S., Robescu D., Procedee şi echipamente mecanice pentru tratarea şi epurarea apelor, Ed.Tehnică, 

Bucureşti, 1982, 347 p.  
[10] Gavrilă, L.: Gestionarea, valorificarea şi minimizarea deşeurilor industriei alimentare, Ed. Alma Mater (ediţie CD-

ROM), Bacău, 2007; 
 
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 

 

10.1 Tip  

activitate 

10.2 Criterii  

de evaluare 

10.3 Metode de evaluare 10.4 Pondere  

din nota finală 

Curs  
 
Rezolvarea tuturor 
subiectelor   

 

Colocviu 
Studenţii elaborează o lucrare scrisă în care trebuie 
să rezolve 10 întrebări din tematica cursului având 
în faţă orice material bibliografic (notele de curs, 
lucrările de laborator, cărţi sau articole ştiinţifice). 

 

 

 

50% 

 

Aplicaţii 

(seminar, 

laborator, 

proiect 

etc.) 

Participarea activă la 
seminarii, pregătirea unui 
referat interesant şi corect 
din punct de vedere 
ştiinţific 

Activitatea de seminar este notată pe parcursul 
semestrului când fiecare student va susţine o parte 
dintr-un un referat din domeniul studiat, referat 
elaborat împreună cu încă doi colegi în urma 
studiului literaturii de specialitate. Referatele se 
notează astfel: o notă pentru conţinut şi redactare şi 
o notă pentru prezentare, iar nota la seminar 
reprezintă media celor două note. 

 

 

50% 

 

10.5. Standard minim de performanţă 
Realizarea unei scheme generale de management a deseurilor rezultate dintr-o activitate, cu precizarea optiunilor de 
abordare a fiecarei etape: inventarierea surselor de deseuri si caracterizarea calitativa si cantitativa a acestora, gasirea 
solutiilor de prevenire a generarii si respectiv de minimizare, reutilizarea, reciclarea, tratarea, depozitarea. Cunoasterea 
principalelor optiuni disponibile pentru tratarea deseurilor solide, lichide si gazoase. 
 
Data completarii   Semnatura titularului de curs   Semnatura titularului de seminar 
15 sept 2012     
 
 
Data avizarii in Departament           Semnatura Director de departament 
     Conf. Dr. Irina Moise 
 
 
 


