FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu si Agroturism
Ingineria mediului
Licenţă
Ingineria şi Protecţia mediului în Industrie

2. Date despre disciplină
Impactul extragerii şi prelucrării
UCB.01.07.AS.7.52
combustibilului asupra aerului
Şl.dr.ing. Şchiopu Emil Cătălin
Şl.dr.ing. Şchiopu Emil Cătălin

2.1. Denumirea disciplinei

2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de
laborator/ proiect
2.4Anul de 4 2.5.Semestrul 7 2.6 Tipul
studiu
de evaluare

V 2.7 Regimul
disciplinei

S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână

3

3.4. Total ore din planul de învăţământ

42 din care: 3.5 curs

din care: 3.2 curs

2

3.3 laborator
3.4. proiect
28 3.6. laborator
3.7. proiect

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

1
0
14
0
4
2
6
0
2
14
56
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Factori de risc antropici; Poluarea aerului; Tehnologii şi echipamente
pentru gestionarea deşeurilor
-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a proiectului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector
Sală de laborator dotată cu standuri
experimentale

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare ale
instalaţiilor folosite pentru extracţia combustibilului.
Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi
mentenanţă aferente echipamentelor folosite la extractia şi
pepararea combustibilului.
Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază
privind procesele tehnologice pentru proiectarea şi
funcţionarea (exploatarea si mentenanţa) echipamentelor
folosite la extractia şi pepararea combustibilului.
Capacitatea de a evalua problemele complexe si de a
comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;
Iniţiativa în analiza si rezolvarea de probleme şi a proiecta
echipamente industriale

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Studenţii trebuie să dobândească cunoştinţele
legate funcţionarea instalaţiilor folosite
pentru
extracţia
şi
prepararea
combustibilului.
 Dezvoltarea deprinderilor tehnice în
7.2 Obiectivele specifice
vederea
evaluării
cantitative
a
impactului produs asupra mediului de
către instalaţiilor folosite pentru
extracţia
şi
prepararea
combustibilului
 Competenţe în stabilirea agenţilor de
poluare şi a indicatorilor de calitate a
emisiilor poluante.
 Dobîndirea
de
competenţe
în
proiectarea
şi
implementarea
tehnologiilor
pentru
epurarea
emisiilor poluante ale instalaţiilor
folosite pentru extracţia şi prepararea
combustibilului
 Dezvoltarea
şi
implementarea
conceptelor legate de aplicarea celor
mai bune tehnici disponibile în ceea ce
priveşte reducerea impactului asupra
mediului
datorat
funcţionării
instalaţiilor pentru extracţia
şi
prepararea combustibilului

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Zăcămintele de lignit, cărbune brun şi cărbuni
superiori existente în România: bazinul Olteniei,
bazinul Banatului, bazinul Valea Jiului, bazinul Schela
– Gorj : 4h
Legislaţia românească şi europeană privind protecţia
mediului : 2h
Ifluenţa exploatării şi valorificării zăcămintelor de
cărbuni superiori asupra mediului: plouarea aerului
atmosferic; poluarea apelor; poluarea solului; poluarea
fonică; posibilităţi de refacere a sistemului ecologic
din depresiunea Petroşani: 4h
Ifluenţa exploatării şi valorificării zăcămintelor de
lignit şi cărbune brun asupra mediului: exploatarea în
subteran a lignitului; exploatarea la suprafaţă a
lignitului; ocuparea şi poluarea solului; poluarea
apelor; poluarea aerului; poluarea acustică: 6h
Reabilitarea factorilor de mediu, folosirea deşeurilor
miniere şi redarea în circuitul economic a terenurilor
degradate de exploatările miniere şi a haldelor de
steril: reabilitarea factorilor de mediu; folosirea
deşeurilor miniere; recuperarea ambientală şi redarea
în circuitul economic a terenurilor degradate;
reamenajarea minieră şi biologică; realizări privind
redarea în circuitul economic a haldelor şi terenurilor
degradate la exploatarea lignitului la suprafaţă : 6h
Prevenirea şi combaterea efectelor negative ale
extracţiei şi preparării combustibilului asupra
mediului: prevenirea şi reducerea influenţelor negative
asupra factorilor de mediu; probleme generale ale
închiuderii şi conservării minelor; monitorizarea
parametrilor de securitate şi ai calităţii mediului: 6h

Metode de predare

Observaţii

- prelegere (predare
clasică cu
prezentare la tablă
şi folosirea
computerului/
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea
exprimării opiniilor
şi implicării active
a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor
transmise

Bibliografie
1. Fodor, D., Baican, G. – Impactul industriei miniere asupra mediului, Editura Infomin
Deva , 2001.
2. Bădulescu., C. ş.a. - Identificarea şi evaluarea surselor de poluare a mediului în cadrul
uzinelor de preparare din Valea Jiului, Buletin ştiinţific al Universităţii de Nord Baia Mare,
Baia Mare, 2001.
3. Blaj, A., Ionescu, C. – Impactul industriei extractive a huilei asupra mediului, Revista
Minelor, nr.3/1995.
4. Căpăţînă C, Racoceanu C., - Deşeuri. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2003.
5. Racoceanu, C., Popescu C. Analiza impactului complexelor energetice asupra mediului,
Editura Sitech, Craiova, 3 2007.
6. Tomescu I., Racoceanu C., Hristov E. - Factori de risc antropici. Editura Academica
Brâncuşi, Tg-Jiu, 2003.
7. Hristov E., Racoceanu C., Tomescu I. - Cultivarea subsolurilor. Editura Academica
Brâncuşi, Tg-Jiu, 2003.

Metode de predare
8.2. Laborator
1. Instructaj de protecţia muncii în laborator : 2h
2. Încercări de reducere a emisiilor de pulberi de - explicaţia didactică
lignit degajate din activităţile miniere prin - conversaţia euristică
aplicarea ceţii de apă: 2h
3. Încercări de prevenire a formării monoxidului
de carbon şi a dioxidului de sulf prin
autoaprinderea
lignitului
în depozitele
carierelor de exploatare (Jilţ Nord): 2h
4. Determinarea imisiilor de praf în zona
exploatărilor de lignit la suprafaţă (Roşia Jiu şi
Jilţ Nord): 4 h
5. Determinarea emisiilor poluante cu analizorul
de gaze în zona exploatărilor de lignit la
suprafaţă (Jilţ Nord şi Roşia Jiu): 4 h

Observaţii

Bibliografie laborator
1. Popa R., Racoceanu C. - Poluanţi atmosferici; metode de determinare; tehnologii de
depoluare. Lucrări practice. Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2004.
2. Racoceanu C., Popa R.- Protecţia şi depoluarea aerului. Îndrumător proiectare. Editura
Sitech, Craiova, 2004 .
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
I. Cunoaştere şi înţelegere
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: conţinutul prevederilor legislative privind protecţia
mediului în industrai extractivă a combustibililor; funcţionarea echipamentelor utilizate la
extracţia şi prepararea combustibilului..
II. Deprinderi intelectuale sau academice
Capacitatea de a: realiza o evaluare cantitativă a impactului asupra factorilor de mediu datorat
echipamentelor de extracţie şi preparare a combustibilului.
III. Deprinderi profesionale/practice
Capacitatea de a: proiecta echipamente de depolare a factorilor de mediu afectaţi de extracţia
şi prepararea combustibilului.
IV. Deprinderi transferabile
Capacitatea de a:

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

- corectitudinea si
completitudinea
cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitate

evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- expunerea liberă a
studentului;
- conversaţia de evaluare;
- chestionare orală.

10.3 Pondere
nota finală
40%

din

- criterii ce vizează aspectele prezenţă curs
20%
atitudinale:
conştiinciozitatea, interesul
pentru studiu individual
10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu
participare activă la
40%
cunoştinţele
asimilate
/ laborator
laborator
- capacitatea de aplicare în
practică a cunoştinţelor
acumulate
10.6 Standard minim de performanţă
Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor dovedite prin
interpretarea rezultatelor experimentale
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de proiect/laborator
10.09.2019

……………………………

Data avizării în departament
………………….

…………………………….
Semnătura şefului departament
……………………………….

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Ingineria Mediului
Licență
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de
IV 2.5.Semestr
studiu
ul

Amenajarea complexă a mediului
UCB.01.07.AS.7.58
Ş.l.dr Pecingină Irina Ramona
Ad.dr.Cazalbașu Ramona
7 2.6. Tipul de
V 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

AS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1.Număr de ore pe săptămână

4

din care:
3.2. curs
din care:
3.5. curs

2

3.4.Total ore din planul de
56
28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi - consultaţii
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite
4. Precondiţii
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Disciplina Ecologie I şi II
-

3.3. seminar

2

3.6. seminar

28
ore
30
4
14
2
2
52
108
3

5. Condiţii
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului

Sală de curs dotată cu tablă clasică
Sală de seminar dotată cu mobilier adecvat
desfăşurării seminarului, tablă, planşe didactice

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

1. Gestionarea şi solutionarea problemelor specifice de amenajare
a mediului, în contextul dezvoltării durabile
2. Descrierea si aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor
practice, tehnologice şi ingineresti pentru amenajarea complexă
a mediului
3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, metodelor şi modelelor
de bază în amenajarea complexă a mediului
4. Aplicarea cunostintelor tehnice si tehnologice de baza in
definirea si explicarea
conceptelor specifice amenajării
complexe a mediului
5. Evaluarea calitativa si cantitativa a fenomenelor naturale si a
activitatilor antropice asupra calitatii factorilor de mediu
6. Identificarea celor mai bune solutii tehnice si tehnologice in
vederea implementarii proiectelor profesionale de amenajare
complexă a mediului
1. Identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie
profesională, asumarea responsabilităţilor pentru deciziile luate
şi a riscurilor aferente
2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de
comunicare şi formare profesională asistată (portaluri, Internet,
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line)
în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul general al Obiectivul disciplinei este înzestrarea studenţilor cu cunoştinţe
disciplinei
referitoare la amenajarea mediului şi la modelele utilizate în practica
amenajării diferitelor componente ale mediului
 competenţe în aplicarea corectă a tehnologiilor de amenajare a
7.2 Obiectivele specifice
componentelor mediului
 competenţe în aplicarea corectă a metodelor de protejare a
mediului înconjurător.

8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de predare

Obs.

Amenajarea mediului – suport al dezvoltării durabile
1.1. Amenajarea mediului – premisă fundamentală a
dezvoltării economico-sociale echilibrate
1.1.1. Mediul- element esenţial al vieţii
1.1.2. Conceptul de mediu amenajat şi structura unui
sistem socio spaţial
1.1.3. Principiile, caracteristicile şi obiectivele
amenajării mediului
1.1.4. Necesitatea amenajării mediului transformat
1.2. Dezvoltarea durabila - premisă fundamentală a
protecţiei mediului
Studiile de sistematizare, organizare şi urbanism - baza
ştiinţifică a amenajării componentelor mediului
2.1.Sistematizarea unitatilor teritoriale de mediu
2.1.1. Obiectivele sistematizării teritoriale
2.1.2. Studiile de sistematizare
2.1.3. Sistematizarea localităţilor – importante
componente ale mediului
2.2.Organizarea sistemelor teritoriale de mediu
2.2.1.Scopul şi obiectul organizării mediului
2.2.2.Principiile organizării teritoriale a componentelor
mediului
2.2.3.Sistemul de organizare a teritoriului
2.2.4. Planul de amenajare şi urbanism
Tehnici utilizate în amenajarea componentelor mediului
3.1.Combaterea alunecarilor de teren prin lucrări de
amanajare specifice
3.1.1. Noţiuni generale despre alunecarile de teren
3.1.2. Clasificarea alunecărilor de teren
3.1.3. Factorii care generează alunecările de teren
3.1.4. Lucrările de prevenire şi combatere a alunecărilor
de teren
3.2. Amenajările hidrotehnice şi rolul lor în combaterea
degradării mediului
3.2.1. Apa – latura esenţiala a degradării economico –
sociale
3.2.2.Principalele modificări ecologice pe care le
generează lucrările hidrotehnice
3.2.3. Diminuarea pericolului degradării mediului de
catre sursele de apă prin amenajări specifice
3.3. Prevenirea şi combaterea eroziunii solului prin lucrări
de amenajare specifice
3.3.1. Tipuri de eroziune
3.3.2. Cauzele eroziunii

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă )
- expunerea interactivă
- problematizarea
- conversaţia euristică
- exemplificarea
.

28 ore

3.3.3. Lucrări specifice de amenajare antierozionale
3.4.Amenajarea spaţiilor de depozitare a dejecţiilor
zootehnice, în scopul diminuării poluării mediului
3.4.1. Dejecţiile zootehnice – surse potenţiale de poluare
a mediului
3.4.2. Amenajarea spaţiilor de stocare a dejecţiilor
zootehnice
3.4.3. Amanajarea spaţiilor pentru transformarea
deşeurilor zootehnice în composturi bio
3.5. Amenajarea şi redarea în circuitul economic a solurilor
degradate de exploatarea minieră la zi
3.5.1.Probleme generale privind influenţa mineritului
asupra mediului
3.5.2. Amenajarea solurilor degradate de activitatea
minieră. Etapele reamenajarii miniere
3.5.3. Construirea şi amenajarea haldelor de steril
3.5.4. Construirea şi amenajarea haldelor de cenuşă
3.6. Amenajarea turistică a componentelor mediului
3. 6.1. Amenajarea litoralului
3.6.2. Amenajarea staţiunilor balneo-climaterice
3.6.3.Amenajarea zonelor montane. Modele de
amenajare turistică montană
3. 6.4. Amenajarea zonelor rurale
3. 6.5. Amenajarea parcurilor şi rezervaţiilor naturale
3. 6.6. Amenajarea zonelor preurbane
Bibliografie:
1. Maria Călinoiu, Ramona Violeta Mitran, Amenajarea complexă a mediului, Editura Acedemica
Brâncuşi, Tg-Jiu, 2011, ISBN 978 – 973 -144- 479 -6, 194 pag.
2. M. Botez, Mariana Celac, Sistemele spaţiului amenajat, Ed.ştiinţifică, Bucureşti, 1980
3. N. N. Constantinescu, Economia protecţiei mediului natural, Ed.Politică, Bucureşti, 1976
4. S. Marinescu, Parcuri şi rezervaţii naturale, Ed.Albatros, Bucureşti, 1985
5. R.Ray, Civilizaţia montană, Ed.ştiinţifică, Bucureşti, 1985
6. R. Mincu, Amenajarea turistică a teritoriului, Ed.ştiinţifică, Bucuresti, 1995
8.2. Seminar
Metode de predare
Obs.
1.Obiectivele, direcţiile şi caracteristicile amenajării mediului
2. Principiile fundamentale ale amenajării mediului şi
importanţa aplicării lor
3. Direcţiile majore ale amenajării zonelor cu caracter specific
4. Necesitatea amenajării mediului în zonele rurale, în scopul
amenajării gospodăriei model
5.Amenajarea zonei verzi din spaţiul locuibil –
generalităţi, condiţii obligatorii
6.Tehnologia amenajării mediului
7. Amenajarea turistică a zonei montane Rînca
8. Amenajarea haldelor de steril şi cenuşa din bazinul
carbonifer Rovinari
9. Amenajarea mediului pentru combaterea alunecărilor de teren
10. Amenajările silvice- metode de reducere a degradării mediului
11. Amenajarea peisagistică a parcurilor din Tg- Jiu

- aplicaţia
- conversaţia euristică
- problematizarea
demonstraţia
şi
observarea didactică
- învăţare bazată pe
exerciţii,
probleme, 28
studii de caz
ore
- deplasare in teren

12. Lucrări de amenajare a teritoriului în scopul combaterii excesului
de umiditate din solurile colinare ale Gorjului
13. Amenajarea hidroenergetică a rîului Jiu
14. Incheierea situatiei de seminar
Bibliografie:
1. Maria Călinoiu, Ramona Violeta Mitran, Amenajarea complexă a mediului, Editura Acedemica
Brâncuşi, Tg-Jiu, 2011, ISBN 978 – 973 -144- 479 -6, 194 pag.
2 M. Botez, Mariana Celac, Sistemele spaţiului amenajat, Ed.ştiinţifică, Bucureşti, 1980
3. S. Marinescu, Parcuri şi rezervaţii naturale, Ed.Albatros, Bucureşti, 1985
4. R.Ray, Civilizaţia montană, Ed.ştiinţifică, Bucureşti, 1985
5. R. Mincu, Amenajarea turistică a teritoriului, Ed.ştiinţifică, Bucuresti, 1995

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu competenţele pe care trebuie să le dobândească
studentul care parcurge programul de studii Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie. Având în
vedere permanenta adaptare la cerinţele pieţei muncii şi a angajatorilor din domeniul amenajării
complexe a mediului, conţinutul a fost actualizat cu informaţiile cele mai noi din acest domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.4. Curs

- corectitudinea şi
completitudinea
cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de
specialitate
- criterii ce vizează
aspectele atitudinale:
conştiinciozitatea,
interesul pentru studiu
individual
- capacitatea de a opera
cu cunoştinţele asimilate
- abilitatea de a întocmi
şi a susţine un referat
despre amanajarea
complexă a mediului

verficare
(examen scris)

10.5.Seminar

10.3. Pondere din
nota finală
60%

prezenţă curs

10%

participare activă la seminar
pe parcursul semestrului

10%

elaborarea şi susţinerea
referatului

20%

10.6. Standard minim de performanţă
Elaborarea unui proiect de amenajare a mediului, pe baza celor mai bune tehnici disponibile
Data completării
Semnătura titularului de curs
10.09.2019
……………………………
Data avizării în departament
………………….

Semnătura titularului de laborator
…………………………….
Semnătura şefului departament
……………………………….

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Ingineria Mediului
Licență
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de
4 2.5 Semestrul
studiu

Audit de mediu
UCB. 01.07.AD.7.57
Ş.l. dr. Irina-Ramona Pecingină
Ş.l. dr. Irina-Ramona Pecingină
7 2.6 Tipul de
E 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

AD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar
3.4Total ore din planul de
42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi
pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Managementul mediului, Legislaţie de mediu

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector
Sală de seminar, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector

2
14

6
2
2
0
2
12
70
4

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale







Competenţe transversale

Aplicarea cunostintelor stiintifice de baza in definirea
si explicarea conceptelor specifice ingineriei si
protectiei mediului
Definirea conceptelor fundamentale necesare pentru
aplicarea teoriilor si metodologiei stiintifice de
mediu.
Utilizarea cunostintelor stiintifice de baza in
definirea si explicarea conceptelor specifice
ingineriei si protectiei mediului
Analiza calitativa si cantitativa a fenomenelor
naturale si a proceselor tehnologice pentru prevenirea
si diminuarea impactului asupra mediului
Descrierea si aplicarea conceptelor, teoriilor si
metodelor practice/ tehnologice/ ingineresti pentru
determinarea starii calitatii mediului

 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa
pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si
munca eficienta in cadrul echipei

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

 Identificarea aspectelor de mediu (asociate cu procese de
fabricaţie, prelucrare, operare sau prestări servicii), înainte de
transformarea acestora în răspunderi, cu ajutorul unui program
aprofundat, focalizat pe dezvoltarea şi implementarea unor
practici şi proceduri eficiente şi prin verificări sistematice ale
modului în care au fost îndeplinite punctele din program
 Evaluarea sistematică, documentată, periodică şi obiectivă pentru
a stabili cât de bine funcţionează organizarea, gospodărirea şi
dotările de mediu, scopul fiind prevenirea pluării mediului
 Asigurarea conformării cu legislaţia şi standardele de mediu
 Identificarea şi confirmarea menţinerii şi funcţionării la un nivel
corespunzător a sistemului de management de mediu

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Conceptul de audit
2. Auditul de mediu.
3. Tipuri de audit de mediu
4. Standardizarea în auditul de mediu
5. Fazele de realizare a auditului de mediu
6. Ecoauditul (EMAS)
7. Auditul sistemelor demanagement de mediu
8. Auditul evaluării impactului asupra mediului (EIM)
9. Auditul de prevenire a poluării

Metode de predare
Observaţii
- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului/
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea
exprimării opiniilor şi
implicării active a

10. Metodologia auditului emisiilor şi deşeurilor. Faza studenţilor în actul
de preevaluare
receptării cunoştinţelor
11. Faza bilanţului de materiale: intrări şi ieşiri din transmise
proces
12. Faza de sinteză.
Bibliografie:
1. Macoveanu M., Ciubotă-Roşie C., Auditul de mediu, Ediţia a 3-a, Editura Ecozone, Iaşi,
2008
2. Panaite M., Nedeff V., Măcărescu B., Moşneguţu E., Auditul de mediu-note de curs-caiet de
seminar, 2007
3. Teodoru, Traian, Auditul sistemelor de management, Editura Conteca '94, Bucureşti, 2005
4. ISO 14010
5. ISO 14011
6. ISO 14012
8.2. Seminar
Metode de predare
Observaţii
1. Conceptul de audit de mediu.
- efectuarea de exerciţii
2. Tipuri principale de audit.
şi aplicaţii (rezolvate cu
3. Ierarhizarea aspectelor de mediu.
participarea studenţilor):
4. Standardele din seria ISO 14000 care se referă la - conversaţia euristică
auditul de mediu
- problematizarea
5. Evaluarea calificării auditorilor de mediu.
- explicaţia didactică
6. Elaborarea unui chestionar de audit.
7. Raportarea neconformităţilor unui audit de mediu.
Bibliografie:
1. Macoveanu M., Ciubotă-Roşie C., Auditul de mediu, Ediţia a 3-a, Editura Ecozone, Iaşi,
2008
2. Panaite M., Nedeff V., Măcărescu B., Moşneguţu E., Auditul de mediu-note de curs-caiet de
seminar, 2007
3. Teodoru, Traian, Auditul sistemelor de management, Editura Conteca '94, Bucureşti, 2005
4. ISO 14010
5. ISO 14011
6. ISO 14012
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu legislatia în vigoare si ghidurile de elaborare a
studiilor de mediu. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii conţinutului disciplinei a
fost armonizat astfel încât să genereze compentente pentru profesiile din domeniul Ingineriei
Mediului.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

- corectitudinea si
completitudinea
cunoştinţelor
- coerenţa logică

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;

10.3 Pondere din
nota finală
60%

- gradul de asimilare a
- Conversaţia de evaluare;
limbajului de specialitat
- Chestionare orală.
- criterii ce vizează
Prezenţă curs
10%
aspectele atitudinale:
conştiinciozitatea, interesul
pentru studiu individual
10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu Participare activă la seminar 30%
cunoştinţele asimilate
Colocviu pentru verificarea
- capacitatea de aplicare în cunoştinţelor
practică
10.6 Standard minim de performanţă Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple

Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
………………….

Semnătura titularului de seminar
Semnătura şefului departament
……………………………….

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Ingineria Mediului
Licență
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de
4 2.5 Semestrul
studiu

Biotehnologii pentru protecţia mediului
UCB.01.07.OS.8.60
Ş.l. dr.Irina-Ramona Pecingină
Ş.l. dr. Irina-Ramona Pecingină
8 2.6 Tipul de
V 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

OS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs 2
3.3 laborator
3.4Total ore din planul de
56 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi
pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28

6
2
2
0
2
12
68
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector
Laborator dotat cu instala’iile ;i aparatura
necesară lucrărilor practice

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale








Competenţe transversale



Aplicarea cunostintelor stiintifice de baza in definirea
si explicarea conceptelor specifice ingineriei si
protectiei mediului
Definirea conceptelor fundamentale necesare pentru
aplicarea teoriilor si metodologiei stiintifice de
mediu.
Utilizarea cunostintelor stiintifice de baza in
definirea si explicarea conceptelor specifice
ingineriei si protectiei mediului
Analiza calitativa si cantitativa a fenomenelor
naturale si a proceselor tehnologice pentru prevenirea
si diminuarea impactului asupra mediului
Descrierea si aplicarea conceptelor, teoriilor si
metodelor practice/ tehnologice/ ingineresti pentru
determinarea starii calitatii mediului
Explicarea şi interpretarea conceptelor, metodelor şi
modelelor de bază în probleme de ingineria mediului
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o
echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea de cunoştinţe biotehnice pentru înţelegerea exploatării
industriale a sistemelor biologice cu scopul producerii unor compuşi
utili, folosind fie agenţi biologici, fie unele componente celulare sau
extracelulare
 Familiarizarea cu principalele cunoştinţe teoretice şi practice
cu privire la procesele biotehnologice moderne.
 Fundamentarea cunoaşterii şt iinţ ifice a fenomenelor
de poluare si a mecanismelor de acţiune ale
agenţ ilor poluanţ i asupra tuturor sistemelor
biologice, de la nivel celular, până la n ivelul
biosferei;
 Promovarea celor mai avansate biotehnologii pentru
minimizarea şi chiar eliminarea efectelor negative ale
agenţ ilor poluanţ i, manifestate în dinamica relaţ iilor
trofice stabilite între organisme, la toate nivelurile de
organizare şi integrare sistemică a materiei vii în
mediul abiot ic;
 As i g u r a r e a cadrului logist ic adecvat pentru
elaborarea, testarea şi aplicarea celor mai performante
biotehnologii, prin int ermediul cărora să se realizeze
integrarea dezvoltării tehnico -economice a societăţii
umane în cadrul mediului natural



Exemplificarea pract ică de aplicare a tehnologiilor
biologice în scopul conservării calităţ ii mediului
natural

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. ASPECTE GENERALE PRIVIND
BIOTEHNOLOGIA PROTECŢIEI MEDIULUI
2.MICROORGANISME
DE
IMPORTANŢĂ
INDUSTRIALĂ
3. MATERII PRIME UTILIZATE ÎN
BIOTEHNOLOGIE
4. REALIZAREA INDUSTRIALĂ A
PROCESELOR BIOCHIMICE
5. BIOREACTOARE
6. BIOTEHNOLOGII PENTRU DEGRADAREA
XENOBIOTICELOR
7. BIOTEHNOLOGII DE TRATARE MICROBIANĂ
A APELOR POLUATE CU METALE GRELE
8. BIOTEHNOLOGII DE FITOREMEDIERE A
SOLURILOR POLUATE CU METALE GRELE
9. DEPOLUAREA BIOLOGICĂ A GAZELOR
REZIDUALE
10. BIOTEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA
COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI
11. BIOTEHNOLOGII DE DEGRADARE
MICROBIANĂ A HIDROCARBURILOR
PETROLIERE
12. BIOTEHNOLOGII DE OBŢINERE A
PLANTELOR ŞI ANIMALELOR MODIFICATE
GENETIC

Metode de predare

Observaţii

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului/
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea
exprimării opiniilor şi
implicării active a
studenţilor în actul
receptării cunoştinţelor
transmise

Bibliografie:
1. Jurcoane S., Biotehnologii. Fundamente. Bioreactoare. Enzime, Ed. Tehnică, Bucureşti,
2000.
2. Magearu V., Controlul analitic al proceselor biotehnologice, Ed.Tehnică, 1988
3. Marian Petre, Alexandru Teodorescu, Biotehnologia protecţiei mediului, Vol.1, Editura CD
Press, 2007
4. Marian Petre, Alexandru Teodorescu, Biotehnologia protecţiei mediului, Vol. 2, Editura CD
Press, 2008
5. Oniscu C., Tehnologia produselor de biosinteză, Ed. Tehnică, Bucureşti,1978
6. Pecingină I., R., Biotehnologii pentru protecţia mediului, CTEA, Bucureşti, 2010
7. Popa V.I., I. Spiridon, N. Anghel, Procese biotehnologice în industria de celuloză şi hârtie,
Ed. Media-Tech, Iaşi, 2001
8. Sasson A., Biotehnologii şi dezvoltare, Ed.Tehnică, Bucureşti,1993
9. Stanciu C. Biotehnologii in protectia mediului, Editura Europlus, Galaţi 2007
8.1 Laborator
Metode de predare
Observaţii

1. Metode de sterilizare utilizate în biotehnologii
- efectuarea de exerciţii
2. Medii de cultură şi preparate utilizate în procesele şi aplicaţii (rezolvate cu
biotehnologice
participarea studenţilor):
3. Metode de examinare a microorganismelor la - conversaţia euristică
microscop
- problematizarea
4. Estimarea densităţii populaţiei microbiene cu - explicaţia didactică
ajutorul camerei Thoma
5. Estimarea numărului de celule microbiene prin
metoda culturală
6. Influenţa factorilor de mediu asupra creşterii
microorganismelor
7. Biosinteza pe cale microbiană a unor compuşi de
interes industrial
8. Procese de fermentaţie anaerobă. Determinarea
capacităţii de fermentaţie a diferitelor materii prime
9. Metode de punere în evidenţă a produşilor finali ai
fermentaţiei
10. Determinarea consumului de glucoză pe parcursul
fermentaţiei lactice şi calculul randamentului
11.Procese de fermentaţie aerobă. Obţinerea acidului
gluconic
12. Colocviu pentru verificarea cunoştinţelor
Bibliografie:
10.
Jurcoane S., Biotehnologii. Fundamente. Bioreactoare. Enzime, Ed. Tehnică, Bucureşti,
2000.
11.
Magearu V., Controlul analitic al proceselor biotehnologice, Ed.Tehnică, 1988
12.
Marian Petre, Alexandru Teodorescu, Biotehnologia protecţiei mediului, Vol.1, Editura
CD Press, 2007
13.
Marian Petre, Alexandru Teodorescu, Biotehnologia protecţiei mediului, Vol. 2, Editura
CD Press, 2008
14.
Oniscu C., Tehnologia produselor de biosinteză, Ed. Tehnică, Bucureşti,1978
15.
Pecingină I., R., Biotehnologii pentru protecţia mediului, CTEA, Bucureşti, 2010
16.
Popa V.I., I. Spiridon, N. Anghel, Procese biotehnologice în industria de celuloză şi
hârtie, Ed. Media-Tech, Iaşi, 2001
17.
Sasson A., Biotehnologii şi dezvoltare, Ed.Tehnică, Bucureşti,1993
18.
Stanciu C. Biotehnologii in protectia mediului, Editura Europlus, Galaţi 2007
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si
din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii conţinutului disciplinei a
fost armonizat astfel încât să genereze compentente pentru profesiile din domeniul Ingineriei
Mediului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din

nota finală
- corectitudinea si
Colocviu în sesiunea de
50%
completitudinea
examene
cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitat
- criterii ce vizează
Prezenţă curs
10%
aspectele atitudinale:
conştiinciozitatea, interesul
pentru studiu individual
10.5
- capacitatea de a opera cu Participare activă la laborator 20%
Laborator
cunoştinţele asimilate
Colocviu pentru verificarea 20%
- capacitatea de aplicare în cunoştinţelor
practică
10.6 Standard minim de performanţă Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin rezolvarea unei probleme simple
10.4 Curs

Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
………………….

Semnătura titularului de seminar
Semnătura şefului departament
……………………………….

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tîrgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Ingineria mediului
Licenţă
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

UCB.01.07.OS.8.63
Întocmirea studiului de
impact şi bilanţ de mediu
Ş.l. dr. ing. Şchiopu Emil Cătălin
Ş.l. dr. ing. Şchiopu Emil Cătălin
8 2.6 Tipul de
E 2.7 Regimul disciplinei OS
evaluare

2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu IV
2.5
Semestrul

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

3.1 Număr de ore pe săptămână

6

din care: 3.2
curs
din care: 3.5
curs

3

3.3 seminar/proiect

3

3.4 Total ore din planul de
84
42
3.6 seminar/proiect
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ..................................
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

42

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Managementul mediului, Legislaţia mediului
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector
Sală de curs, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate

1

ore
8
2
2
0
2
14
98
4

Competente profesionale









Competente transversale





Explicarea mecanismelor, proceselor si efectelor de
origine antropica sau naturala care determina si
influenteaza poluarea mediului
Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de
mediu pentru dezvoltarea durabila.
Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic
Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a
poluanţilor
Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului si a
riscului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact
redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele
BAT/BREF si cu legislatia in vigoare
Desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi
marketingului în ingineria si protectia mediului
Identificarea si respectarea normelor de etica si
deontologie profesionala, asumarea responsabilitatilor
pentru deciziile luate si a riscurilor aferente
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa
pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si
munca eficienta in cadrul echipei

 Utilizarea eficienta a surselor informationale si a

resurselor de comunicare si formare profesionala asistata
(portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate,
baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana,
cat si intr-o limba de circulatie internationala
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului si a riscului şi
7.1 Obiectivul general al
elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra
disciplinei
mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF si cu legislatia
in vigoare
Cunoştiinţe:
 Definirea conceptelor elementare legate de controlul
calităţii mediului, evaluarea impactului si a riscului şi
elaborarea de solutii tehnologice pentru prevenirea si
combaterea poluarii
 Explicarea conceptelor de inginerie în elaborarea de
procese tehnologice, bine definite, cu impact redus
7.2 Obiective specifice
asupra mediului
Abilităţi:
 Identificarea şi soluţionarea, în condiţii de asistenţă
calificată, a unor situaţii de poluare
 Elaborarea, cu asistenţă calificată, de studii / proiecte din
domeniul ingineriei, al protecţiei mediului si dezvoltarii
durabile
Folosirea cunoştintelor de ingineria mediului pentru a aprecia
performanţele unui proces tehnologic industrial în concordanţă
cu legislaţia de mediu
2

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode
predare

de Observaţii

1. Poluarea şi impactul ei asupra mediului
2. Descrierea procedurii de reglementare a activităţilor cu
impact asupra mediului
3. Descrierea generală a procedurii de elaborare a studiului de
impact în vederea obținerii acordului de mediu
4. Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra Predare
mediului pentru proiecte publice și private conform ordinului interactivă
135/2010
Şedinţe de
5. Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a Brainstorming
impactului asupra mediului conform ordinului 863/2002
Prelegere
6. Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a
raportului la studiul de evaluare a impactului conform
ordinului 863/2002 = PARTEA I =
7. Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a
raportului la studiul de evaluare a impactului conform
ordinului 863/2002 = PARTEA II =
8. Etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului conform ordinului 863/2002
9. Metodologia de aplicare a evaluării adecvate pentru
proiecte publice și private conform ordinului 135/2010
10. Etapa de încadrare a proiectelor în procedura evaluării
adecvate conform ordinului 19/2010
11. Etapa studiului de evaluare adecvată conform ordinului
19/2010
12. Etapa soluțiilor alternative și a măsurilor compensatorii
conform ordinului 19/2010
13. Evidenţiere, estimare şi evaluare a impactului asupra
mediului folosind metoda listelor de control
14. Evaluare a impactului folosind metoda rețelelor de impact
și metoda hărților tematice
15. Evaluare a impactului folosind metoda indicelui global de
impact
16. Evaluarea impactului antropic folosind matricea lui
Leopold
17. Descrierea metodologie de elaborare a bilanţului de mediu
nivel 0 conform ordinului 184/1997
18. Descrierea metodologie de elaborare a bilanţului de mediu
nivel I conform ordinului 184/1997
19. Descrierea metodologie de elaborare a bilanţului de mediu
nivel II conform ordinului 184/1997
20. Descrierea metodologiei de evaluare a riscului conform
ordinului 184/1997
21. Descrierea metodologiei de monitorizare a proiectelor
antropice
Bibliografie
1. Lazăr, M., Dumitrescu, I., Impactul antropic asupra mediului, Editura Universitas,
Petroşani, 2006.
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2.Bica, I., Elemente de impact asupra mediului, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000.
3.Rojanschi, V., Bran, F., Diaconu, G., Protecţia şi ingineria mediului, Editura Economică,
Bucureşti, 1997.
4.Gămăneci, G., Hristov, E., Petrova, B., Şchiopu, E., C., Moc, A., L., Ecologie şi protecţia
mediului, Editura “Academica Brâncuşi”, Tg – Jiu, 2008.
5.Gheorghe Gămăneci, Emil Cătălin ŞCHIOPU, Întocmirea studiului de impact şi bilanţ de
mediu, Editura “Academica Brâncuşi” Târgu – Jiu, 2009, ISBN 978 – 973 – 144 – 287 – 7,
195 pag.
8.2 Seminar/Proiect
Metode de predare
Observaţii
Lucrul în echipă,
Seminar
1. Principii generale în realizarea studiului de impact
Exerciţii
2. Lista activităţilor ce se supun evaluării impactului
asupra mediului
2. Conţinutu cadru al studiului de impact
3. Conţinutul cadru al bilanţului de nivel 0
4. Conţinutul cadru al bilanţului de nivel I
5. Conţinutul cadru al bilanţului de nivel II
Proiect
1. “Întocmirea studiului de impact pentru o staţie de
distribuţie a carburanţilor”
Bibliografie
1. Lazăr, M., Dumitrescu, I., Impactul antropic asupra mediului, Editura Universitas,
Petroşani, 2006.
2.Bica, I., Elemente de impact asupra mediului, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000.
3.Rojanschi, V., Bran, F., Diaconu, G., Protecţia şi ingineria mediului, Editura Economică,
Bucureşti, 1997.
4.Gămăneci, G., Hristov, E., Petrova, B., Şchiopu, E., C., Moc, A., L., Ecologie şi protecţia
mediului, Editura “Academica Brâncuşi”, Tg – Jiu, 2008.
5.Gheorghe Gămăneci, Emil Cătălin ŞCHIOPU, Întocmirea studiului de impact şi bilanţ de
mediu, Editura “Academica Brâncuşi” Târgu – Jiu, 2009, ISBN 978 – 973 – 144 – 287 – 7,
195 pag.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
In vederea identiicarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a
continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice:
- participa la conferinte nationale si internationale unde se dezbat teme de
specialitate,
- se implica in proiecte de cercetare care trateaza subiecte specifice domeniului,
organizarea unor ateliere de lucru sau participari la work-shop-uri organizate de firme sau
organizatii ce desfasoara activitati in domeniul de interes.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

- corectitudinea si
completitudinea cunoștințelor
4

10.2 Metode de
evaluare
Evaluare orala (finală
în sesiunea de

10.3
Pondere
din nota
finală
60%

- coerenţa logică
- gradul de asimilare a limbajului
de specialitat

10.5 Seminar /
proiect

- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conștiinciozitatea,
interesul pentru studiu individual
- capacitatea de a opera cu
cunoștințele asimilate
- capacitatea de aplicare în
practică

examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de
evaluare;
- Chestionare orală.
Prezenţă curs

20%

Elaborare teme
seminar

10%

Elaborare proiect

10%

10.6 Standard minim de performanţă
Elaborarea unui studiu privind identificarea surselor de poluare, evaluarea impactului si
a riscului si propunerea unei solutii tehnologice in concordanta cu cerinţele BAT/BREF

Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului de curs
.............................

Data avizării în departament
........................

Semnătura titularului de seminar
................................

Semnătura directorului de departament
..........................

5

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tîrgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Ingineria mediului
Licenţă
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu IV
2.5
Semestrul

UCB.01.07.OS.7.53
Legislația mediului
Ş.l. dr. ing. Şchiopu Emil Cătălin
Ş.l. dr. ing. Şchiopu Emil Cătălin
7 2.6 Tipul de
E 2.7 Regimul disciplinei OS
evaluare

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

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2
curs
din care: 3.5
curs

2

3.3
seminar/laborator
3.6
seminar/laborator

3.4 Total ore din planul de
42
28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ..................................
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Poluarea aerului, Poluarea apei, Ştiinţa solului
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector
Sală de curs, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate
Competente profesionale
 Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi de utilizare
adecvată a ansamblului integrat, coerent, dinamic şi deschis de
1

1
14
ore
8
2
2
0
2
14
56
4

cunoştinţe şi abilităţi în vederea apărării drepturilor subiective
ale subiecţilor din diferite raporturi juridice. Capacitatea de a
susţine public un discurs coerent, logic şi retoric; Voinţa de a
asigura promovarea şi respectarea legalităţii.
Competente transversale



Să demonstreze capacitatea de aplicare a principiilor, normelor şi
valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă;
 Să poată identifica şi responsabilităţile proprii în cadrul unei echipe
în vederea desfăşurării unei activităţi responsabile faţă de mediu şi
societate;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul îşi propune de a familiariza studenţii
cu noţiunile de bază ale dreptului și legislației
mediului, de a întroduce în concepte şi teorii
juridice fundamentale pentru a înţelege
fenomenul juridic. Prin prezentarea diferitelor
concepte, teorii, şi instituţii juridice care sunt
utilizate în domeniul protecției mediului,
potrivit obiectul şi specificul lor de
reglementare se poate însuşi terminologia
adecvată a limbajului juridic, şi poate
contribui la formarea unor abilităţii de
gândire, de analiză şi interpretare a
conceptelor, a teoriilor juridice şi chiar a
textelor actelor normative.
7.2 Obiective specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Norma juridica. Aspecte generale
2. Lista normelor de reglemantare a
mediului
3. OUG 95/2005 si Legea 265/2006
privind protectia mediului
4. Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea
reglementarii
privind
evaluarea
poluarii mediului
5. Legea apelor nr. 107/1996
6. Legea 458/2002 privind calitatea apei
potabile
7. Legea 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător
8. Legea
278/2013 privind emisiile
industriale
9. Legea
211/2011 privind regimul
deseurilor

Cunoasterea normelor juridice din domeniul
protectiei mediului:
- Legea protectiei mediului,
- Legea biodiversitatii,
- Legea apei,
- Legea gestionarii deseurilo

Metode de predare

Predare interactivă
Şedinţe de Brainstorming
Prelegere

2

Observaţii

10. Ordinul
nr.
119/2014
pentru
aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de
viaţă al populaţiei
11. O.U.G. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Protectia apei,
Lucrul în echipă,
2. Protectia solului,
Exerciţii
3. Protectia biodiversitatii,
4. Protectia asezarilor umane,
5. Protectia ecosistemelor,
6. Sanctiuni
7. Contraventii
Bibliografie
1. Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului
2. Legea 107/1996 – Legea apelor,
3. Legea 104/2011 – Legea privind calitatea aerului inconjurator,
4. Legea 278/2013 – Legea privind emisiile industriale,
5. Legea 49/2011 - pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului
6. Rojanschi V, Grigore F., Ciomoş V, Ghidul evaluatorului şi auditorului de mediu,
Editura Economică, Bucureşti, 2008,
7. Şchiopu E.C., Legislatia mediului, - Suport de curs si seminar in format electronic
100 pag, 2015.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
In vederea identiicarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a
continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice:
- participa la conferinte nationale si internationale unde se dezbat teme de
specialitate,
- se implica in proiecte de cercetare care trateaza subiecte specifice domeniului,
- organizarea unor ateliere de lucru sau participari la work-shop-uri organizate
de firme sau organizatii ce desfasoara activitati in domeniul de interes.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

3

10.2 Metode de
evaluare

10.3
Pondere
din nota
finală

10.4 Curs

corectitudinea si completitudinea
cunoștințelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a limbajului
de specialitate

Evaluare orala (finală
în sesiunea de
examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de
evaluare;
- Chestionare orală.

60%

- criterii ce vizează aspectele
Prezenţă curs
20%
atitudinale: conștiinciozitatea,
interesul pentru studiu individual
- capacitatea de a opera cu
10.5
Teme seminar
20%
cunoștințele asimilate
Seminar/laborator
- capacitatea de aplicare în practică
10.6 Standard minim de performanţă
 Minim 5 termeni şi expresii de specialitate, infractiuni si contraventii in domeniul protectiei
mediului

Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului de curs
.............................

Data avizării în departament
........................

Semnătura titularului de seminar
................................

Semnătura directorului de departament
..........................
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FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tîrgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Ingineria mediului
Licenţă
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu IV
2.5
Semestrul

Managementul mediului UCB.01.07.OD.7.56
Ş.l. dr. ing. Şchiopu Emil Cătălin
Asist. Univ. dr. Cazalbasu Ramona Violeta
7 2.6 Tipul de
E 2.7 Regimul disciplinei OD
evaluare

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

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2
curs
din care: 3.5
curs

2

3.3
seminar/laborator
3.6
seminar/laborator

3.4 Total ore din planul de
56
28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ..................................
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Poluarea aerului, Poluarea apei, Ştiinţa solului
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector
Sală de curs, dotată cu tablă, laptop,
videoproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate
Competente profesionale
 Să cunoască terminologia de specialitate utilizată în managementul
mediului.

1

2
28
ore
8
2
2
0
2
14
70
5

Competente transversale

 Să demonstreze capacitatea de folosire adecvată a noţiunilor din
managementul mediului
 Elaborarea de proiecte de analiză a proceselor economice în
interacţiune cu mediul natural şi social
 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de
elaborare, implementare, monitorizăre şi revizuire a strategiilor şi
politicilor organizaţiei ţinând seama de cerinţele managementului
mediului.
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor
organizaţionale ţinând seama de problemele de mediu.
 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare a strategiilor şi
politicilor organizaţionale în raport cu mediul.
 Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru
organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă).
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul
decizional în organizaţii prin includerea aspectelor de mediu.
 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului
decizional în organizaţii în raport cu mediul.
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul
decizional în organizaţii
 Interpretarea conceptelor şi metodelor manageriale de bază
necesare în procesul decizional pentru organizaţii de mică
complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)
 Utilizarea cunoştinţelor specifice domeniului, explicarea
indicatorilor ce caracterizează relaţia organizaţiei cu mediul exterior.
 Să demonstreze capacitatea de aplicare a principiilor, normelor şi
valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă;
 Să poată identifica şi responsabilităţile proprii în cadrul unei echipe
în vederea desfăşurării unei activităţi responsabile faţă de mediu şi
societate;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Deprinderea abilităţilor de comunicare şi de
auditare
7.2 Obiective specifice
Cunoaşterea standardului ISO 14001:2005
Cunoaşterea standardului ISO 19011:2002
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Noţiuni de management general;
2. Introducere în managementul mediului;
3. Importanța standardului ISO 14001
4. Cerințele implementării sistemului de
menagement de mediu conform ISO 14001
5. Ghid privind sistemul european de
management de mediu și de audis - EMAS
6. ISO 14020. Etichete și declarații de mediu.
Principii generale
7. ISO 14021. Etichete și declarații de mediu.
Declarații de mediu pe propria răspundere
8. ISO 14024. Ecoetichetarea de tipul I
9. ISO 14025. Declarații de mediu de tipul III
10.ISO 14040 – Evaluarea ciclului de viață a

Metode de predare

Predare interactivă
Şedinţe de Brainstorming
Prelegere

2

Observaţii

11.Comparaţie între ISO 14000 şi EMAS
12.Auditarea EMS
Bibliografie
1. ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu – Cerinţe cu ghid de utilizare
2. ISO 19011:2002 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de
mediu.
3. Mioc C, Robescu D.N, Mioc M., Managementul industriei apei, Editura Tehnică,
Bucure;ti, 2000;
4. Rojanschi V, Grigore F., Ciomoş V, Ghidul evaluatorului şi auditorului de mediu,
Editura Economică, Bucureşti, 2008,
5. Gămăneci G, Şchiopu E.C., Managementul mediului, Editura „Academica Brâncuşi”
Tg – Jiu, 2008.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Studii de caz privind evoluţia managementului Lucrul în echipă,
mediului;
Exerciţii
2. Studii de caz privind responsabilitatea socială a
agenţilor economici;
3. Studii de caz privind politica de mediu;
4. Studii de caz privind diferite sisteme de management
de mediu.

Bibliografie
1. ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu – Cerinţe cu ghid de utilizare
2. ISO 19011:2002 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de
mediu.
3. Mioc C, Robescu D.N, Mioc M., Managementul industriei apei, Editura Tehnică,
Bucure;ti, 2000;
4. Rojanschi V, Grigore F., Ciomoş V, Ghidul evaluatorului şi auditorului de mediu,
Editura Economică, Bucureşti, 2008,
5. Gămăneci G, Şchiopu E.C., Managementul mediului, Editura „Academica Brâncuşi”
Tg – Jiu, 2008.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
In vederea identiicarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a
continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice:
- participa la conferinte nationale si internationale unde se dezbat teme de
specialitate,
- se implica in proiecte de cercetare care trateaza subiecte specifice domeniului,
- organizarea unor ateliere de lucru sau participari la work-shop-uri organizate
de firme sau organizatii ce desfasoara activitati in domeniul de interes.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

3

10.2 Metode de
evaluare

10.3
Pondere
din nota
finală

10.4 Curs

corectitudinea si completitudinea
cunoștințelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a limbajului
de specialitate

Evaluare orala (finală
în sesiunea de
examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de
evaluare;
- Chestionare orală.

60%

- criterii ce vizează aspectele
Prezenţă curs
20%
atitudinale: conștiinciozitatea,
interesul pentru studiu individual
- capacitatea de a opera cu
10.5
Teme seminar
20%
cunoștințele asimilate
Seminar/laborator
- capacitatea de aplicare în practică
10.6 Standard minim de performanţă
 Minim 5 termeni şi expresii de specialitate, recunoaşterea unor etichete ecologice, elaborarea
unui ciclu de viaţă pentru un produs dat.

Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului de curs
.............................

Data avizării în departament
........................

Semnătura titularului de seminar
................................

Semnătura directorului de departament
..........................
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Ingineria Mediului
Licență
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină

Meteorologie şi climatologie
UCB.01.07.OD.7.54
Ş.l dr. Pecingina Irina Ramona
Ş.l dr. Pecingina Irina Ramona

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu IV 2.5.Semestrul

I

2.6. Tipul deevaluare

E 2.7 Regimul disciplinei

OD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1.Număr de ore pe săptămână

3

din care:
3.2. curs
din care:
3.5. curs

2

3.4.Total ore din planul de
42
28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren
Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi - consultaţii
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite

3.3. laborator

1

3.6. laborator

14

4. Precondiţii
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii

Disciplina Ecologie I şi II
Disciplina Fizica atmosferei şi hidrologie

ore
30
4
7
2
2
45
87
5

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului

Sală de curs dotată cu tablă clasică
Laborator dotat cu mobilier adecvat, tablă, planşe
didactice, aparatură de laborator şi echipamente
necesare efectuării lucrărilor practice, ustensile

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

1. Gestionarea şi solutionarea
problemelor specifice de
meteorologie şi climatologie
2. Descrierea, aplicarea, explicarea şi interpretarea conceptelor,
teoriilor si metodelor practice, tehnologice şi ingineresti pentru
determinări meteorologice şi climatologice
3. Aplicarea cunostintelor de bază in definirea si explicarea
noţiunilor de meteorologie şi climatologie
4. Evaluarea calitativă şi cantitativă a fenomenelor naturale şi a
activitătilor antropice asupra indicatorilor climatici
1. Identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie
profesională, asumarea responsabilităţilor pentru deciziile luate
şi a riscurilor aferente
2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de
comunicare şi formare profesională asistată (portaluri, Internet,
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line)
în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul general al Meteorologia este o disciplină bine conturată, cu un puternic caracter
disciplinei
interdisciplinar, prin însăşi studiul influenţei şi acţiunii vremii şi
climei asupra viului şi neviului. Disciplina are ca obiectiv informarea
şi pregătirea studenţilor cu noţiunile principale de meteorologie,
noţiuni deosebit de importante pentru protecţia mediului.
 competenţe în cunoaşterea metodelor de cercetare a
7.2 Obiectivele specifice
fenomenelor meteorologice
 competenţe în cunoaşterea factorilor care determină evoluţia
vremii
 competenţe în clasificarea climatelor.

8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de predare

Obs.

Cap. 1. Noţiuni introductive
1.1 Obiectul meteorologiei
1.2 Importanţa meteorologiei pentru diferitele ramuri de
activitate
1.3 Disciplinele meteorologiei
1.4 Dezvoltarea meteorologiei
1.5 Metode de cercetarea fenomenelor meteorologiei
Cap. 2. Pământul şi mişcările sale
2.1. Pământul: formă, suprafaţă, coordínate
2.2. Mişcările pământului
Cap. 3. Atmosfera
3.1 Grosimea şi masa atmosferei, atmosferă omogenă
3.2. Compoziţia atmosferei
3.3. Constituenţii atmosferei şi importanţa lor
3.4. Structura verticală a atmosferei
3.5. Structura orizontală a troposferei
Cap. 4. Elementele meteorologiei
4.1. Temperatura solului
4.2. Temperatura aerului
4.3. Umiditatea aerului
4.4. Produsele de condensare şi de sublimare a vaporilor de
apă din atmosferă
4.5. Presiunea atmosferică
4.6. Vântul
Cap. 5. Factori care determină evoluţia vremii
5.1. Radiaţia solară
5.2. Starea suprafeţei subiacente atmosferei
5.3. Curenţii de aer – circulaţia generală a atmosferei
Cap. 6. Studiul climei şi calsificarea climatelor
6.1. Clima. Factorii genetici ai climei
6.2. Elementele constitutive ale climei
6.3. Clasificarea climatelor
6.4. Microclima
6.5. Clima României

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă )
- expunerea interactivă
- problematizarea
- conversaţia euristică
- exemplificarea

.

28 ore

Bibliografie:

1. Academia Română, Efectele biologice ale poluării mediului, Editura Academiei, Bucureşti,1973
2. Arlery R., Comisia pentru combaterea poluării mediului
3. Elemente de Meteorologie agricole, Gauthier- Villars, Paris, 1957, Barnea, M.Ursu ,P.
4. Berbecel O., Protecţia atmosferei împotriva impurificării cu pulberi şi gaze, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1969
5. Butnaru, H., Agrometeorologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1970
6. Dragomirescu Elena, Fizică şi climatologie agricolă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1971
7. Dragomirescu Elena, Curs de Agrometeorologie, Lito I.A.N.B., Bucureşti, 1986
12. Ein tragbares Great, Zur, Bestimmung der Temperatur, der Warme und Meteorologie,
Akademie- Verlang, Berlin, 1985
8.2. Laborator
Metode de predare Obs.

1. Instructajul de pretecţie a muncii
2. Determinarea temperaturii aerului şi verificarea punctului 00 la
termometrele de aer
3. Determinarea umidităţii relative a aerului cu ajutorul
psihometrului
4. Determinarea orelor de strălucire a soarelui
5. Determinarea temperaturii solului
6. Determinarea cantităţii de precipitaţii scăzute
7. Verificarea cunoştiinţelor şi încheierea situaţiei de laborator

- aplicaţia
conversaţia
euristică
- problematizarea
- demonstraţia şi 14ore
observarea didactică
- învăţare bazată pe
exerciţii, probleme,
studii de caz
- deplasare in teren

Bibliografie:
1. Butnaru, H., Agrometeorologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1970
2. Dragomirescu Elena, Studiul tautocronelor şi al gradienţilor temperaturii solului, Lucrări

ştiinţifice” seria D, vol.XIII, redacţia Revistelor Agricole, Bucureşti, 1970
3. Beitrag zum Studium der Lufttemperatur in Bukarest Zeitschrift fur

Meteorologie,
Akademie- Verlang , Berlin, 1974
4. Dragomirescu Elena, Determinarea câmpului de temperatură din sol, a caracteristicilor
termice ale solului şi ale undei termice din sol, prin metoda analitică, utilizând condiţii la
limită de speţa întâi, periodice. „Lucrări Ştiinţifice”, seria E, vol. XVIII- XIX, Redacţia de
propagandă tehnică agricolă, Bucureşti, 1979
5. Studium der Jahrlichen Bodentemperatur- schwankungen in Bucharest mittles Harmonischer
Analise Zeitschrift fur Meteorologie, Akademie- Verlang, berlin,1978
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu competenţele pe care trebuie să le dobândească studentul
care parcurge programul de studii Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie. Având în vedere
permanenta adaptare la cerinţele pieţei muncii şi a angajatorilor din domeniul meteorologiei şi
climatologiei, conţinutul a fost actualizat cu informaţiile cele mai noi din acest domeniu.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.4. Curs

- corectitudinea şi
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitate
- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
interesul pentru studiu
individual
- capacitatea de a opera cu
cunoştinţele asimilate
- abilitatea de a întocmi şi a
susţine un referat despre
meteorologie şi climatologie

examen (oral )

10.3. Pondere din
nota finală
60%

prezenţă curs

10%

participare activă la
laborator pe parcursul
semestrului şi încheierea
situaţiei

20%

elaborarea şi susţinerea
referatului

10%

10.5.Seminar

10.6. Standard minim de performanţă
Elaborarea unui proiect de meteorologie şi climatologie, pe baza celor mai bune tehnici disponibile
Data completării
Semnătura titularului de curs
10.09.2019
… …………………………
Data avizării în departament
………………….

Semnătura titularului de laborator
…………………………….
Semnătura şefului departament
……………………………….

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Mediului
Licenţă
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de
IV 2.5.Semestr
studiu
ul
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Strategii de mediu
UCB.01.07.AS.8.61
Sl.dr.ing. Schiopu Emil Catalin
Asist. Univ. dr. ing. Cazalbasu Ramona
2.6. Tipul de
V 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1.Număr de ore pe săptămână 3
din care:
2
3.3. seminar
3.2. curs
3.4.Total ore din planul de
42 din care:
28
3.6. seminar
învăţământ
3.5. curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi - consultaţii
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite
4. Precondiţii
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

AS

1
14
ore
30
4
7
2
2
45
87
4

Disciplina Managementul mediului
-

5. Condiţii
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului

Sală de curs dotată cu tablă clasică
Sală de seminar dotată cu mobilier adecvat, tablă, planşe
didactice

6. Competenţe specifice acumulate
1. Gestionarea şi solutionarea problemelor specifice de strategii
de mediu, în contextul dezvoltării durabile
2. Descrierea, aplicarea, explicarea şi interpretarea conceptelor,
teoriilor si metodelor practice, tehnologice şi ingineresti pentru
diverse strategii de mediu
3. Aplicarea cunostintelor de bază in definirea si explicarea
strategiilor de mediu, în contextul dezvoltării durabile
Competenţe profesionale
4. Evaluarea calitativă şi cantitativă a fenomenelor naturale şi a
activitătilor antropice asupra strategiilor de mediu care trebuie
implementate
1. Identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie
profesională, asumarea responsabilităţilor pentru deciziile luate
şi a riscurilor aferente
2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
Competenţe transversale
3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de
comunicare şi formare profesională asistată (portaluri, Internet,
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line)
în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul general al Obiectivul general al disciplinei în constituie dobîndirea de către
disciplinei
studenţi a datelor generale privind problematica actuală a protecţiei
mediului, a protejării naturii, a menţinerii unui echilibru între biosferă
şi tehnosferă şi a circuitului de conversie a materiei şi energiei.
 competenţe în întocmirea planuri de monitorizare a biosferei
7.2 Obiectivele specifice
 competenţe în identificarea şi stabilirea celor mai adecvate
măsuri şi strategii de protecţie a mediului
 competenţe în cunoaşterea şi implementarea principiilor de
bază ale dezvoltării durabile
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Strategia protecţiei mediului – noţiuni generale
1.1. Noţiunea de mediu, protecţie a mediului şi strategie
de mediu
1.2. Necesitatea strategiilor de mediu pentru protecţia
sistemelor globale de mediu
1.3. Principalele sisteme globale de mediu-generalităţi
1.3.1. Biosistemul

Metode de predare

Obs.

1.3.2. Hidrosistemul
1.3.3. Pedosistemul
1.3.4. Sociosistemul
1.3.5. Aerosistemul
Elaborarea strategiilor de mediu
2.1. Considerentele ce impun elaborarea unei strategii de
mediu
2.2. Instrumentele politicilor şi strategiilor de mediu
2.3. Principiile generale ale strategiei de protecţie a
mediului
2.3.1.Principiile care acţionează pe plan intern
2.3.2.Principiile care acţionează pe plan extern
2.4. Priorităţile ce privsc obiectivele strategiilor de
protecţie
2.5. Politica de mediu în România
2.6. Principalele componente ale strategiei de mediu
2.7. Întocmirea planurilor strategice de acţiune pentru
protecţia mediului
2.8. Planul Strategic de Acţiune pentru Protecţia
Mediului România
2.9. Recomandările Programului Strategic Global
elaborat la Conferinţa Mediului din Elveţia care stau la baza
elaborării strategiilor de protecţie a mediului pentru toate
ţările U.E.
2.10. Teme importante care privesc protecţia mediului în
prezent şi în viitor
Strategii pentru protecţia biodiversităţii
3.1.Elementele de bază ale politicii şi strategiilor de
protecţie a biodiversităţii
3.2. Politicile globale ale biodiversităţii
3.3. Axiomele generale ale strategiilor de protecţie a
biodiversităţii
3.4. Strategia mondială a protecţiei şi conservării
biodiversităţii
3.5. Strategiile naţionale ale conservării biodiversităţii
Strategii în domeniul gospodăririi apelor
4.1.Principii şi concepte adaptate în cazul strategiei în
domeniul gospodăririi apelor
4.2. Strategii de protecţie a apei ca resursă naturală
4.3. Strategii de protecţie a apei ca factor de mediu
4.4. Obiective ale strategiei în domeniul protecţiei şi
gospodăririi hidrosistemelor
Strategii în domeniul protecţiei solului
5.1. Solul, sistem complex şi variabil
5.2. Situaţia degradării solurilor emogene din România

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă )
- expunerea interactivă
- problematizarea
- conversaţia euristică
- exemplificarea

.

28 ore

şi din Gorj
5.3. Obiectivele strategiei de protecţie a solului –
importantă resursă a existnţei
5.4. Pilonii cheie la baza strategiei pentru protecţia
mediului
5.5. Strategii şi măsuri de combatere a tipurilor de
depoluarea solului
- degradarea prin eroziune
- degradarea prin alunecări de teren
-degradarea
prin
tehnologii
agricole
necorspunzătoare
- degradarea prin activităţi antropice industriale
5.6. Monitoringul pedologic
5.7. Agricultura ecologică-alternativă a strategiei de
protecţie a mediului
Strategii în domeniul gestionării şi protecţiei fondului
forestier
6.1. Pădurea şi mediul înconjurător
6.2. Strategii de protecţie a fondului forestier mondial
6.3. Strategia de protecţie a fondului forestier din
România, specifică pădurilor
6.4. Strategia diminuării impactului activităţilor
antropice asupra pădurilor
Strategii în domeniul gospodăririi deşeurilor
7.1. Strategii în domeniul reducerii cantităţilor de
deşeuri periculoase generate de activitatea evolutivă a
societăţii umane
7.2. Strategii în domeniul reciclării şi reutilizării
deşeurilor
7.3. Strategii în domeniul procesării şi reintroducerii în
natură în condiţii ecologice
7.4. Strategii în domeniul depozitării deşeurilor
menajere
Strategii în domeniul protecţiei spaţiului rural
8.1.Caracteristicile sociosistemului rural
8.2. Definirea şi structura spaţiului rural şi funcţiile
sale
8.3. Resursele spaţiului rural ce trebuie protejate prin
strategii specifice
8.4. Dezvoltarea rurală durabilă-strategie de bază în
protecţia rurală
8.5. Obiectivele specifice ale politicilor şi strategiilor
de protecţie şi dezvoltare rurală
8.6. Politica rurală - pilon important al protecţiei
8.7. Programe şi proiecte de dezvoltare rurală-strategia
creşterii calităţii spaţiului rural

Stategii în domeniul protecţiei zonelor turistice
9.1.Particularităţile industriei turistice
9.2. Formele de turism durabil
9.3. Turismul ecologic-strategie de protecţie a mediului
turistic
9.4. Strategii de reducere a impactului turismului haotic
asupra mediului-legislaţia protecţiei spaţiului verde
Bibliografie:

1 .Mihai Berca
–Ecologie generală şi protecţia mediului, Editura Ceres, Bucureşti, 2000
2. Dumitru Fodor, Gavril Baican
–Impactul industriei miniere asupra mediului, Ed.Infomin, Deva, 2001
3. Gh. Bularda, D.Bularda, Th.Catrinescu
–Reziduurile menajere, stradale şi industriale, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1992
4. Florin Bran, Dinu Marin, Tamara Şiman
–Turismul rural, Ed.Economică, Bucureşti, 1997
5. Valer Teuşelea
–Protecţia mediului, Ed.Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000
6. Ionescu Al.
– Fenomenul de poluare şi măsuri antipoluare , Ed.Ceres, Bucureşti, 1982
7. Mănescu S.
– Poluarea mediului şi sănătatea, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 2002
8.2. Seminar

Metode de
predare

Obs.

1. Conceptul de dezvoltare durabilă – suport al elaborării strategiilor de
protecţie a mediului

2. Administrarea biosferei-problemă cheie a mileniului III
2.1.Problemele globale ale omenirii mileniului III (grupa A-a
problemelor)
2.2.Probleme de mediu ale omenirii mileniului III (grupa B-a
problemelor)
3. Aprecierea calităţii mediului la un moment dat, după metoda
Rojanschi
4. Prezentarea principalilor indicatori privind starea economică
actuală - premisă a strategiilor şi politicilor de mediu
5. Prezentarea sintetică a obiectivelor si a acţiunilor de politică de
mediu
Strategii în domeniul gestionării deşeurilor
6.Serviciile aduse de natură - bază a colaborării strategiilor de
protecţie a mediului.
Strategii de reducere a poluării produselor alimentare principaleprizentarea principalele tehnici
7. Strategii de protecţie a fondului forestier, a spaţiului rural, a
solului şi a sociosistemelor mediului

- aplicaţia
conversaţia
euristică
problematizarea 14 ore
- învăţare bazată
pe
exerciţii,
probleme, studii
de caz

Bibliografie:

1. Mihai Berca
–Teoria gestiunii mediului şi a resurselor naturale, Ed. Grand, Bucureşti,1998

2. Aurelian Penescu
–Ecologie şi protecţia mediului, Ed.Sylvy, Bucureşti, 2001
2. Gh.Mohan, A.Ardelean
–Ecologie şi protecţia mediului, manual preparator, Ed.Scaiul, Bucureşti, 1993
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
In vederea identiicarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului
cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice:
- participa la conferinte nationale si internationale unde se dezbat teme de specialitate,
- se implica in proiecte de cercetare care trateaza subiecte specifice domeniului,
- organizarea unor ateliere de lucru sau participari la work-shop-uri organizate de firme
sau organizatii ce desfasoara activitati in domeniul de interes.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.5.Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

- corectitudinea şi
completitudinea cunoştinţelor
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitate
- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conştiinciozitatea,
interesul pentru studiu
individual
- capacitatea de a opera cu
cunoştinţele asimilate
- abilitatea de a întocmi şi a
susţine un referat despre
meteorologie şi climatologie

Verificare ( examen scris)

10.3. Pondere din
nota finală
60%

prezenţă curs

10%

participare activă la
seminar pe parcursul
semestrului şi teste
parţiale din tematica
seminarului

10%

test final pentru încheierea
situaţiei la seminar

20%

10.6. Standard minim de performanţă
Elaborarea unui proiect privind aplicarea unei strategii de mediu.
Data completării
Semnătura titularului de curs
10.09.2019
……………………………
Data avizării în departament
………………….

Semnătura titularului de laborator
…………………………….
Semnătura şefului departament
……………………………….

FISA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Mediului
Licenţă
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de
IV 2.5.Semestr
studiu
ul
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Tehnici si tehnologii in industria miniera
UCB.01.07.AS.7.52
Sl.dr.ing. Schiopu Emil Catalin
Asist. Univ. dr. ing. Cazalbasu Ramona
2.6. Tipul de
V 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1.Număr de ore pe săptămână 3
din care:
2
3.3. Laborator
3.2. curs
3.4.Total ore din planul de
42 din care:
28
3.6. Laborator
învăţământ
3.5. curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi - consultaţii
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite
4. Precondiţii
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

AS

1
14
ore
30
4
7
2
2
45
87
4

Tehnologii de protectie si depoluare a aerului, apei si solului, Mecanisme
si organe de masini
Stiinta solului, Topografie si cadastru

5. Condiţii
5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu tablă clasică
Sală de seminar dotată cu mobilier adecvat, tablă, planşe
didactice

5.2. de desfăşurare a seminarului

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare ale
instalaţiilor folosite pentru extracţia combustibilului.
Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi
mentenanţă aferente echipamentelor folosite la extractia şi
pepararea combustibilului.
Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază
privind procesele tehnologice pentru proiectarea şi
funcţionarea (exploatarea si mentenanţa) echipamentelor
folosite la extractia şi prepararea combustibilului.
Capacitatea de a evalua problemele complexe si de a comunica
în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;
Iniţiativa în analiza si rezolvarea de probleme şi a proiecta
echipamente industriale

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Studenţii trebuie să dobândească cunoştinţele
legate funcţionarea instalaţiilor folosite
pentru
extracţia
şi
prepararea
combustibilului.
 Dezvoltarea deprinderilor tehnice în
7.2 Obiectivele specifice
vederea
evaluării
cantitative
a
impactului produs asupra mediului de
către instalaţiilor folosite pentru
extracţia
şi
prepararea
combustibilului
 Competenţe în stabilirea agenţilor de
poluare şi a indicatorilor de calitate a
emisiilor poluante.
 Dobîndirea
de
competenţe
în
proiectarea
şi
implementarea
tehnologiilor
pentru
epurarea
emisiilor poluante ale instalaţiilor
folosite pentru extracţia şi prepararea
combustibilului
 Dezvoltarea
şi
implementarea
conceptelor legate de aplicarea celor
mai bune tehnici disponibile în ceea ce

priveşte reducerea impactului asupra
mediului
datorat
funcţionării
instalaţiilor pentru extracţia
şi
prepararea combustibilului

8. Conţinuturi

Curs

Laborator

1. Minerale, roci si zacaminte. Notiuni generale
2. Clasificarea lucrarilor miniere
3. Lucrari de prospectiune si explorari
4. Utilajele principale folosite in exploatarile la zi
5. Utilajele principale folosite in subteran
6. Incarcarea manuala
7. Incarcarea mecanizata
8. Saparea lucrarilor minere
9. Prepararea substantelor minerale utile
10. Impactul exploatarilor miniere asupra mediului
11. Tehnologii de redare in circuitul agricol a terenerurilor afectate de
activitatile miniere
1. Norme sepecifice de protecţie a muncii în laboratorul de tehnici şi tehnologii
în industria minieră.
2. Determinarea coeficientului de tărie a cărbunilor prin metoda concasării
dinamice
3. Determinarea experimentală a caracteristicilor individuale de funcţionare a
unei pompe centrifuge
4. Determinarea experimentală a caracteristicilor individuale de funcţionare a
unei pompe submersibile
5. Încercări de măcinare
6. Încercări de concentrare prin zeţaj
7. Colocviu de încheiere a situaţiei de laborator (test).

Forma de evaluare
(E – examen, C – colocviu, V –verificare, CFN –colocviu fară notă)
• evaluare finală (colocviu, verificare, examen)
Stabilirea notei finale
• prezenţă curs
( procentaje)
•colocviu – lucrări practice
• activităţi aplicative -lucrari practice
• teste pe parcursul semestrului

Bibliografie

V –verificare
50% sau 60%

50% sau 40%

1. Berca M., - Ecologie generală şi protecţia mediului, Editura
Ceres, Bucureşti, 2000.
2. Fodor D., - Exploatări miniere la zi, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1986.
3. Mihuţ N., - “Metode moderne de măsurare a capacităţii de
transport a benzilor de mare capacitate”, Ed. Sitech, Craiova 2008.
4. Popa A.,
- Exploatări miniere, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1986.
5. Şchiopu E. C., Popa R. G., Sârbu R., Tehnici şi tehnologii în

industria minieră, Editura SITECH, Craiova, 2009.
6. Şchiopu E. C., Tehnici şi tehnologii în industria mineră –
Îndrumar de lucrări practice, Editura Academica Brâncuşi, Tg –
Jiu, 2009.

Lista materialelor
didactice existente

Suport curs pe CD, Carte, Îndrumar de lucrări practice

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a
continutului cursurilor, cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice:
- participa la conferinte nationale si internationale unde se dezbat teme de
specialitate,
- se implica in proiecte de cercetare care trateaza subiecte specifice domeniului,
- organizarea unor ateliere de lucru sau participari la work-shop-uri organizate
de firme sau organizatii ce desfasoara activitati in domeniul de interes.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
nota finală
40%

din

- corectitudinea si
evaluare orala (finală în
completitudinea
sesiunea de examene):
cunoştinţelor
- expunerea liberă a
- coerenţa logică
studentului;
- gradul de asimilare a
- conversaţia de evaluare;
limbajului de specialitate
- chestionare orală.
- criterii ce vizează aspectele prezenţă curs
20%
atitudinale:
conştiinciozitatea, interesul
pentru studiu individual
10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu
participare activă la
40%
cunoştinţele asimilate
/ laborator
laborator
- capacitatea de aplicare în
practică a cunoştinţelor
acumulate
10.6 Standard minim de performanţă
Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor dovedite prin
interpretarea rezultatelor experimentale
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de proiect/laborator
10.09.2019
……………………………
…………………………….

10.4 Curs

Data avizării în departament
………………….

Semnătura şefului departament
……………………………….

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Mediului
Licenţă
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină
Tehnologii de monitorizare şi diagnoză a calităţii
mediului
U.C.B. 01.07.OD.8.64.
Conf. univ. dr. Roxana Gabriela Popa
Asist. univ. dr. ing. Cazalbașu Ramona - Violeta

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar /
laborator
2.4. Anul de
IV 2.5.Semestrul
studiu

II

2.6.Tipul de
evaluare

E 2.7.Regimul
disciplinei

OD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1.Număr de ore pe săptămână

5

din care: 3.2. curs

3.4.Total ore din planul de
70 din care: 3.5. curs
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren
Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi - consultaţii
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite

2
28

3.3. seminar
/laborator
3.6.seminar /
laborator

1/2
14 / 28
ore
30
5
14
2
2
53
109
4

4. Precondiţii
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Disciplina Chimie
Disciplinele Poluarea aerului, Poluarea apei, Ştiinţa solului

5. Condiţii
5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu tablă clasică, laptop,
videoproiector şi software adecvat – Power Point,
Word

5.2. de desfăşurare a laboratorului şi
seminarului

Laborator dotat cu mobilier adecvat desfăşurării
lucrărilor practice şi seminarului, aparatură pentru
determinarea indicatorilor de calitate ai aerului,
apei şi solului, ustensile de laborator, echipamente,
sticlărie, reactivi chimici
Sală de seminar dotată cu tablă clasică, laptop,
videoproiector şi software adecvat – Power Point,
Word

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

1. Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a
poluanţilor
2. Selectarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi
metodelor elementare privind elaborarea şi exploatarea
sistemelor de monitorizare şi prevenire a poluării
3. Explicarea teoriilor, modelelor şi metodelor elementare
specifice sietemelor de monitorizare a poluanţilor
4. Aplicarea de principii şi metode de bază în elaborarea şi
exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor
5. Evaluarea datelor obtinute din exploatarea sistemelor de
monitorizare a poluantilor
6. Elaborarea de proiecte profesionale, în contexte bine definite,
folosind rezultatele monitorizaâării poluanţilor
1. Identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie
profesională, asumarea responsabilităţilor pentru deciziile luate
şi a riscurilor aferente
2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de
comunicare şi formare profesională asistată (portaluri, Internet,
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line)
în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul general al Disciplină modernă şi recentă în programele de învăţământ ale
disciplinei
specializării Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie, are ca
obiectiv, familiarizarea studenţilor cu măsurile de supraveghere şi
control, în vederea protecţiei mediului şi cu metodele de monitorizare
a poluanţilor din aer, apă, sol.
 cunoasterea, întelegerea, explicarea şi interpretarea noţiunilor
specifice monitorizării mediului
7.2 Obiectivele specifice
 cunoaşterea aspectelor teoretice şi practice pentru monitorizarea
şi diagnoza calităţii mediului
 competenţe în aplicarea corectă a metodelor de monitorizare a
poluanţilor din factorii de mediu.

 prezentarea unor solutii optime în eficientizarea instrumentaţiei
de analiză şi supraveghere, resposabile de monitorizarea
proceselor de mediu
8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de predare

Obs.

Sisteme de supraveghere şi control a poluării mediului
pe plan internaţional şi în România
1.1. Obiectivele sistemului de monitorizare
1.2. Proiectarea sistemului de supraveghere şi
control a calităţii aerului
1.3. Modul de abordare a proiectării unui sistem de
control al calităţii aerului
1.4. Sistemul de control al calităţii aerului în zona
centralelor termoelectrice
1.5. Sistemul de control al calităţii aerului în zonele
protejate
Sistemul de monitoring integrat al mediului din
România (SMIR)
2.1. Definiţie
2.2. Obiective
2.3. Structură
2.4. Organizare
2.5. Ierarhizarea atribuţiilor şi competenţelor în
SMIR
2.6. Ciclul activităţii de monitoring
Sampling-ul realizat în vederea supravegherii şi
controlului poluării aerului
3.1. Prelevarea probelor de aer
3.1.1. Prelevarea dinamică
3.1.2. Prelevarea statică
3.2. Reţinerea poluanţilor atmosferici
3.2.1. Reţinerea mecanică
3.2.2. Adsorbţia
3.2.3. Absorbţia fizică
3.2.4. Absorbţia chimică
3.3. Erori în prelevarea probelor de aer
3.3.1. Eroarea întîmplătoare
3.3.2. Eroarea sistematică
3.3.3. Eroarea grosolană
3.4. Prelucrarea probelor de aer
Monitorizarea poluanţilor utilizând ca metode de
separare, extracţia cu solvenţi şi separarea
cromatografică
4.1. Extracţia cu solvenţi

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea laptopului şi videoproiectorului)
- expunerea interactivă
- problematizarea
- conversaţia euristică
- exemplificarea
- documentarea pe WEB
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise

28 ore

4.1.1. Extracţia lichid-lichid
4.1.2. Extracţia solid-lichid
4.2. Separarea cromatografică
4.2.1. Cromatografia de gaze GC
4.2.1.1. Cromatografia gaz-lichid LGC
4.2.1. 2. Cromatografia gaz-solid SGC
4.2.2. Cromatografia de lichide de înaltă
performanţă HPLC
Monitorizarea poluanţilor CO, SO2, NOx, HCl, HF,
CH3-CO-CH3, R-NH2, H2S, şi C6H5- CH=CH2 prin
spectrometrie de absorbţie U.V.-V.I.Z.
5.1. Principiul metodei spectrometriei de absorbţie
U.V. –V.I.Z.
5.2. Monitorizarea poluanţilor atmosferici
Monitorizarea poluanţilor organici şi anorganici din aer
prin emisie moleculară
6.1. Principiul metodei emisiei moleculare
6.2. Factorii care influenţează emisia de
fluorescenţă
6.3. Determinarea poluanţilor anorganici. Aplicarea
acestei metode în determinarea SO2
6.3.1. Aplicarea metodei de teledetecţie în
determinarea poluanţilor de la distanţă
6.4. Determinarea poluanţilor organici. Aplicarea
acestei metode în determinarea hidrocarburilor
aromatice
Monitorizarea speciilor metalice poluante prin
aplicarea tehnicii I.C.P.-A.E.S. Senzori solizi utilizaţi în
monitorizarea poluanţilor.
7.1. Principiul teoretic al spectrometriei de emisie
atomică
7.2. Spectrometria de emisie atomică în plasmă
cuplată inductiv ICP-AES
7.2.1. Instrumentaţia ICP-AES
7.2. 2. Avantajele tehnicii ICP-AES
7.2.3. Dezavantajele tehnicii ICP-AES
7.3. Monitorizarea speciilor metalice poluante
7.4. Cuplajul spectrometria de emisie atomică şi
spectrometria de masă
7.5. Senzori solizi utilizaţi în monitorizarea
poluanţilor
7.5.1. Senzori solizi de tip termic pentru
determinarea CO
7.5.2. Senzori solizi de tip termic pentru
determinarea altor gaze combustibile
7.6. Senzori semiconductori utilizaţi în
monitorizarea poluanţilor

7.6.1. Senzori semiconductori pentru a
determina CO
7.6.2. Senzori semiconductori pentru a
determina hidrocarburile din gazele de eşapare
Diagnoza calitatii aerului
8.1. Nasul electronic in diagnoza calitătii aerului
8.1.1. Analizorul olfactiv uman
8.1.2. Nasul electronic
8.1.3. Retele neuronale artificiale
8.1.4. Sistemul inteligent de diagnoză a
calitătii aerului
Diagnoza calitatii apei
9.1. Metodologia diagnozei calitătii apelor
9.1.1. Metode chimice de analiză
9.1.2. Metode optice de analiză
9.1.3. Metode cromatografice de analiză
9.1.4. Metode electrochimice de analiză
Diagnoza calitătii solului
10.1. Metodologia diagnozei calităţii solului
10.1.1. Determinarea indicatorilor de calitate
ai solului
Bibliografie:
1. David, Victor, “Monitorizare şi modelare în controlul poluării mediului”, Universitatea Bucureşti,
note de curs, 1998.
2. Caluianu S., Cociorva S., “Măsurarea şi controlul poluării atmosferei”, Matrix Rom, Bucureşti,
1999.
4. Sandu I., Pescaru I.V., Sandu I., “Modele de evaluare a dispersiei poluanţilor în atmosferă”,
Editura Sitech, Craiova, 2004.
5. Popa R.G., Racoceanu C., Şchiopu E.C., “Tehnici de monitorizare şi depoluare a aerului”, Editura
Sitech, Craiova, 2008
6. Adriana Monica Chis, ,, Introducere in toxicologia mediului,, Editura Universitatii Oradea, 2009
8.2. Laborator
Metode de
Obs.
predare
1. Efectuarea instructajului de protecţie şi organizare
a muncii în laboratorul. Reguli de acordare a primului ajutor
2. Monitorizarea principalilor indicatori de calitate a
apei potabile
3. Monitorizarea metalelor grele din sol, folosind analiza
- exerciţiul
spectrofotometrica de absorbtie atomica
- aplicaţia
4. Monitorizarea fertilitatii solului
-conversaţia
5. Monitorizarea radioactivității solului
euristică
28
6. Monitorizarea regimului deşeurilor din sectorul gospodăresc şi
- problematizarea ore
public
-demonstraţia şi
7. Monitorizarea efectelor antropizării asupra ecosistemelor
observarea
naturale
didactică
8. Monitorizarea calității apei pe parcursul unui proces tehnologic
9. Monitorizarea şi supravegherea rețelei de canalizare a apelor

uzate
10. Monitorizarea indicatorilor fizico‐chimici de calitate a
nămolurilor din stația de epurare
11. Monitorizarea nivelului de zgomot maxim, minim
şi echivalent la limita unei artere de trafic rutier
12. Monitorizarea şi compararea concentraţiei de noxe din gazele
eşapate de la două autovehicule ce funcţionează
pe motorină şi G.P.L
13. Monitorizarea izocinetică a pulberilor din gazul de
eşapament
14. Monitorizarea imisiilor pulberilor în
suspensie, fracţiunea PM10 la limita unei cariere de extracţie a
lignitului
15. Colocviu pentru încheierea situaţiei laboratorului
Bibliografie:
1. Popa R.G., Pecingină I. R., Evaluarea calităţii solului, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2011,
ISBN 978-973-144-472-7, 182 pag.
2. Popa Roxana-Gabriela, Racoceanu Cristinel, „Poluanţi atmosferici. Metode de determinare.
Tehnologii de depoluare. Lucrări practice”, Editura Academica Brâncuşi, Tg. Jiu, 2004
3. Roxana-Gabriela Popa, Irina-Ramona Pecingină, Analiza calității apei. Poluare și depoluare
Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 978-973-746-807-9, 176 pag
8.3. Seminar
Metode de predare
Ob
s.
1. Sisteme de monitorizare ( supraveghere şi control) a poluării
mediului pe plan internaţional
- aplicaţia
2. Sisteme de monitorizare (supraveghere şi control) a poluării - conversaţia euristică
mediului în ROMANIA
- problematizarea
3. Modelul experimental SIMPA- Sistem inteligent de demonstraţia
şi
monitorizare a poluării atmosferei
observarea didactică
4. Standarde şi stasuri de determinare a indicilor de calitate a apei - învăţarea bazată pe 14
5. Standarde şi stasuri de determinare a indicilor de calitate a exerciţii,
probleme, ore
aerului
studii de caz
6. Standarde şi stasuri de determinare a indicilor de calitate a - experimente
solului
- deplasare in teren
7. Evaluarea cunoştinţelor teoretice
Bibliografie:
1. David, Victor, “Monitorizare şi modelare în controlul poluării mediului”, Universitatea Bucureşti,
note de curs, 1998.
2. Caluianu S., Cociorva S., “Măsurarea şi controlul poluării atmosferei”, Matrix Rom, Bucureşti,
1999.
4. Sandu I., Pescaru I.V., Sandu I., “Modele de evaluare a dispersiei poluanţilor în atmosferă”,
Editura Sitech, Craiova, 2004.
5. Popa R.G., Racoceanu C., Şchiopu E.C., “Tehnici de monitorizare şi depoluare a aerului”, Editura
Sitech, Craiova, 2008
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu competenţele pe care trebuie să le dobândească
studentul care parcurge programul de studii Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie. Având în
vedere permanenta adaptare la cerinţele pieţei muncii şi a angajatorilor din domeniul aferent
programului, conţinutului disciplinei a fost actualizat cu informaţiile cele mai noi din domeniul
monitorizării şi diagnozei calităţii mediului şi armonizat astfel încât să genereze compentenţe
pentru profesiile din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului în industrie.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

- corectitudinea şi
completitudinea
cunoştinţelor
-cunoaşterea
conţinutului
10.4. Curs
informaţional
examen scris
-capacitatea de a utiliza
informaţia într-un
context nou
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a
limbajului de
specialitate
- criterii ce vizează
aspectele atitudinale:
conştiinciozitatea,
prezenţă curs
interesul pentru studiul
individual
- capacitatea de a opera participare activă la laborator
cu cunoştinţele asimilate pe parcursul semestrului şi
- abilitatea practică de a colocviul de laborator
utiliza aparatura de
laborator şi
echipamentele, pentru a
10.5.Laborator / determina indicatorii de
evaluarea cunoştinţelor de
Proiect
calitate ai aerului, apei
seminar
şi solului
-deprinderea de a utiliza
informatia primită
10.6. Standard minim de performanţă
Elaborarea şi exploatarea unui sistem de monitorizare a poluanţilor
Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului de curs
……………………………

Data avizării în departament
………………….

10.3. Pondere din
nota finală

60%

10%

20%

10%

Semnătura titularului de laborator
…………………………….
Semnătura directorului departament
……………………………….

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Mediului
Licenţă
Ingineria şi protecţia mediului în industrie

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de laborator
/ proiect
2.4. Anul de
IV 2.5.Semestrul
studiu

I

Tehnici de protecţie şi depoluare a solului
U.C.B. 01.07.OS.7.55.
Conf. univ. dr. Roxana Gabriela Popa
Asist. univ. dr. ing. Cazalbașu Ramona – Violeta
Ș.l. dr. ing. Șchiopu Emil - Cătălin
2.6.Tipul de valuare E 2.7.Regimul disciplinei OS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1.Număr de ore pe săptămână

5

din care: 3.2. curs

3.4.Total ore din planul de
70 din care: 3.5. curs
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren
Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi - consultaţii
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite

2
28

3.3. laborator /
proiect
3.6. laborator /
proiect

1/2
14 / 28
ore
40
5
21
2
2
70
140
5

4. Precondiţii
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Disciplinele Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Chimie
Disciplinele Ştiinţa solului, Factori de risc antropici

5. Condiţii
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a laboratorului şi

Sală de curs dotată cu tablă clasică, laptop,
videoproiector şi software adecvat – Power Point,
Word
Laborator dotat cu mobilier adecvat desfăşurării

lucrărilor practice şi proiectului, aparatură pentru
determinarea indicatorilor de calitate solului,
ustensile de laborator, echipamente, sticlărie,
reactivi chimici

proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

1. Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic pentru
depoluarea solului
2. Selectarea şi interpretarea conceptelor, abordărilor, teoriilor,
modelelor şi metodelor elementare de calcul tehnologic în
depoluarea solului
3. Rezolvarea de probleme utilizând metode asociate calculului
tehnologic pentru depoluarea solului
4. Evaluarea instalaţiilor de depoluare a solului, în condiţii de
asistenţă calificată, utilizând documentia specifică calculului
tehnologic
5. Utilizarea conceptelor, teoriilor si metodelor de calcul in
domeniul depoluării solului, pentru elaborarea de proiecte
profesionale
1. Identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie
profesională, asumarea responsabilităţilor pentru deciziile luate
şi a riscurilor aferente
2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de
comunicare şi formare profesională asistată (portaluri, Internet,
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line)
în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul general al Obiectivul acestui curs il reprezintă conştientizarea aspectelor legate
disciplinei
de cel mai important factor de mediu - solul şi necesitatea protecţiei
şi gestionării raţionale a acestuia, în vederea păstrării fertilităţii sale
naturale. Deasemenea, studenţii trebuie să cunoască tehnologiile
moderne de depoluare a solurilor și metodele aplicate in situ şi ex
situ, în funcţie de tipul de poluare naturală sau antropică.
 conştientizarea faptului ca solul este o resursă neregenerabilă,
care îndeplineşte mai multe funcţii vitale
 competenţe privind posibilitatea de a descrie şi recunoaşte
tehnicile şi metodele moderne utilizate în depoluarea şi
7.2 Obiectivele specifice
decontaminarea solurilor
 evaluarea poluării solului
 dobîndirea de competenţe şi abilităţi în implementarea

echipamentelor şi tehnologiilor pentru protectia si depoluarea
solului
 competenţe în stabilirea metodelor fizice, chimice, biologice
şi termice şi modalitatea de aplicare in situ sau ex situ, în
vederea depoluării solurilor
 abilităţi practice pentru determinarea indicatorilor de calitate
ai solurilor poluate
8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de predare

Obs.

Tehnici de protecţie a solurilor
1.1. Necesitatea de protecţie a solurilor-politică ecologică
prioritară
1.2. Activitatea de monitoring a solurilor din Romania.
Controlul poluării solului
1.3. Măsuri pentru prevenirea poluării solurilor
1.4. Tehnici de protecţie a calitătii solului
1.5. Tehnici de imbunătăţiri funciare
Tehnici de depoluare a solurilor
2.1. Elemente specifice în poluarea şi depoluarea solurilor
2.2. Măsuri pentru combaterea poluării solurilor
2.3. Autopurificarea şi asanarea solurilor poluate
2.4. Tehnici de redare a solurilor degradate în urma
exploatărilor miniere la zi
2.5. Tehnici de depoluare a solurilor poluate cu petrol
Procedee de depoluare in situ a solurilor
3.1. Striparea cu aer
3.2. Extracţia vaporilor din sol
3.3. Remedierea electrocinetică
3.4. Extracţia sub presiune a compuşilor organici volatili
3.5. Spălarea solului in situ
3.6. Oxidarea in situ
3.7. Vitrificarea
3.8. Solidificarea si stabilizarea
3.9. Fracturarea
3.10. Injectarea de suspensii şi slamuri
3.11. Bariere reactive permeabile
3.12. Bioremedierea in situ
Procedee de depoluare ex situ a solurilor
4.1. Bioremedierea ex situ
4.1.1. Compostarea
4.1.2. Bioremedierea cu fungi
4.1.3. Lucrarea solului
4.1.4. Bioremedierea în suspensie cu bioreactoare cu
nămol
4.2. Remedierea fizico-chimică

- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea laptopului şi videoproiectorului)
- expunerea interactivă
- problematizarea
- conversaţia euristică
- exemplificarea
- documentarea pe WEB
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise

28 ore

4.2.1. Extracţia cu solvenţi
4.2.2. Oxidarea şi reducerea chimică
4.2.3. Spălarea ex situ
4.3. Remedierea termică
4.3.1. Incinerarea
4.3.2. Desorbţia termică
4.3.3. Piroliza
Tehnici specifice de combatere a poluării solurilor
5.1. Tehnologii de combatere a eroziunii
5.2. Tehnologii de combatere a fenomenului de
compactare determinat de excesul de umiditate
5.3. Tehnologii de combatere a aciditătii solurilor
5.4. Tehnologii de combatere a salinitătii şi alcalinitătii
solurilor
Bibliografie:
1. Demeter Traian, Degradarea solurilor, Editura Universităţii, Bucureşti, 2004
2. Răuţă Corneliu, Cârstea Stelian, Prevenirea şi combaterea poluării solului, Editura Ceres,
Bucureşti, 1983
3. Tomescu Ion, Tehnici de redare a terenurilor degradate, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu,
2003
4. Stanescu Rodica, Bobirica Liliana, Orbulet Oanamari, Remedierea solurilor contaminate,
Editura Agir, Bucuresti, 2006
5. David L.,Voicu Ghe., Sisteme de transport, Editura Printech, Bucuresti, 1997
6. Kraush Sanda, Flotatia, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982
8.2. Laborator
Metode de
Obs.
predare
Norme de protectie şi organizare a muncii în laboratorul de Tehnici de
- exerciţiul
protecţie şi depoluare a solului.
- aplicaţia
Determinarea pH-ului solului
conversaţia
Determinarea umidităţii solului
euristică
Determinarea materiei organice (humusul) din sol
Determinarea carbonaţilor şi bicarbonaţilor din sol
problematizarea
Determinarea macronutrienţilor principali
-demonstraţia şi
( azot, fosfor, potasiu)
observarea
14 ore
Determinarea micronutrienţilor secundari
didactică
( calciu, magneziu, sulf)
Analiza biologică a solului ( bacteriologică şi helmintologică)
Bibliografie:
1. Popa R.G., Pecingină I. R., Evaluarea calităţii solului, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2011,
ISBN 978-973-144-472-7, 182 pag.
2. Davidescu D., Davidescu V., Agrochimia modernă, Editura Ceres, Bucureşti, 1981
3. Florea N., Dumitru M., Ştiinta solului în România în secolul al-XX-lea, Editura Cartea pentru toti,
Bucureşti, 2002
4. ***ICPA, Metode de control a stării de fertilitate a solurilor, Editura ASAS, 1981
Obs.
8.3. Proiect
Metode de predare
 Prezentarea, descrierea metodei şi explicarea unei
tehnologii de depoluare a solului

- aplicaţia

28 ore

 Proiectarea unei unităţi de flotaţie pentru - conversaţia euristică
depoluarea solurilor contaminate cu produse - problematizarea
- demonstraţia şi observarea
petroliere
didactică
Date iniţiale de proiectare
- învăţarea bazată pe
Determinarea prin metode chimice a hidrocarburilor din sol
Calculul capacităţii de transport a solurilor contaminate la exerciţii, probleme, studii de
caz
unitatea de flotaţie
Fluxul tehnologic al depoluării solurilor în unitatea de flotaţie - experimente
Bilanţul de materiale la introducerea solurilor în unitatea de - deplasare in teren
flotaţie
Dimensionarea utilajului principal al instalaţiei
Susţinerea şi predarea proiectului
Bibliografie:
1.Blaga, Gh., Filipov, F., Rusu, I., Udrescu, S., Vasile, D. , Pedologie, Ed. AcademicPres, ClujNapoca, 2005
2. Luca, E., Oncia, S., Combaterea eroziunii solului, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca , 2000
3. Neag, G., Depoluarea solurilor si apelor subterane, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
2007
4.Stănescu Rodica, Bobirică Liliana, Orbuleţ Oanamari, Remedierea solurilor contaminate, Editura
Agir, Bucuresti, 2006
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu competenţele pe care trebuie să le dobândească
studentul care parcurge programul de studii Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie. Având în
vedere permanenta adaptare la cerinţele pieţei muncii şi a angajatorilor din domeniul aferent
programului, conţinutului disciplinei a fost actualizat cu informaţiile cele mai noi din domeniul
protecţiei şi depoluării solurilor şi armonizat astfel încât să genereze compentenţe pentru
profesiile din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului în industrie.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.4. Curs

- corectitudinea şi
completitudinea
cunoştinţelor
-cunoaşterea
conţinutului
informaţional
-capacitatea de a utiliza
informaţia într-un
context nou
- coerenţa logică
- gradul de asimilare a

examen scris
prezenţă curs

10.3. Pondere din
nota finală

50%

10%

limbajului de
specialitate
- criterii ce vizează
aspectele atitudinale:
conştiinciozitatea,
interesul pentru studiu
lindividual
- capacitatea de a opera participare activă la laborator
cu cunoştinţele asimilate pe parcursul semestrului şi
- abilitatea practică de a colocviul de laborator
utiliza aparatura de
laborator şi
echipamentele, pentru a
10.5.Laborator / determina indicatorii de
elaborarea şi susţinerea
Proiect
calitate ai solului
proiectului de semestru
-deprinderea de a utiliza
informatia primită
- deprinderea de a
întocmi proiectul şi a
prezenta sintetic
informatiile culese
10.6. Standard minim de performanţă
Realizarea calculului tehnologic primar pentru o instalaţie de depoluare a solului
Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului de curs
……………………………

Data avizării în departament
………………….

20%

20%

Semnătura titularului de laborator
…………………………….
Semnătura directorului departament
……………………………….

