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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Știința mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și protecția mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Meteorologie și climatologie 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604F03I023 obligatoriu 2 3 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu DF 

Titular activităţi curs Lect. dr. Gheorghe Laurian Mugurel 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lect. dr. Gheorghe Laurian Mugurel 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 1 1 - 4 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 14 14 - 56 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat:  2 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  69 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 125 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum  

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului 
Discipline anterioare cerute – Geomorfologie cu elemente de geologie, 
Hidrologie 

De desfăşurare a sem/lab/pr 
Utilizarea notiunilor fundamentale, înțelegerea fenomenelor si proceselor 
specifice fiecarei discipline in parte 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

– însuşirea terminologiei cu care se operează în meteorologie şi climatologie, 
înţelegerea relaţiilor dintre fenomenele meteorologice;  

– utilizarea corectă a termenilor de specialitate; 

- cunoştinţe generale de bază în meteorologie şi climatologie 

- realizarea unor legături între fenomenele meteorologice; 
- argumentareaunorproblemeteoreticecu exemple noi ; 
- demonstraţii ;  

- capacitate şi sinteză în prezentarea fenomenelor şi proceselor meteorologice şi 
climatice; 

- rezolvarea unor probleme de meteorologie prin modelare şi algoritmare;  
- utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice şi stabilirea de corelaţii între 

parametrii meteo-climatici; 
- capacitatea de a  

transpuneînpracticăcunoştinţeledobânditeprinmăsurătorişiobservaţii directe; 
capacitatea de a soluţionaprobleme de meteorologieşi climatologie; 

Competenţe 
transversale 

Aplicarea strategiilor de muncă eficientă  și responsabilă, de punctualitate, seriozitate și 

raspundere personală, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică 

profesională. 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară, pe diverse paliere 

ierahice. 

Documentarea în limba romană și cel puțin într-o limbă straină, pentru dezvoltarea 
profesională și personală, prin formare continuă și adaptarea eficientă la noile 
descoperiri știintifice. Progresul în domeniu 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Clarificarea noţiunilor legate de fenomenele meteorologice şi 
cuantificarea lor, contribuţia pe care acestea o aduc alături de 
suprafaţa subiacentă la formarea climatului, de asemenea, căutându-
se să se clarifice noţiunile legate  de ecoclimate şi stabilirea 
diferenţierilor existente în cadrul diferitelor ecoclimate formate în 
interiorul diferitelor sisteme şi agroecosisteme, în cadrul aceluiaşi 
climat. 

Obiectivele specifice Să se clarifice influenţele pe care le exercită diferitele elemente 
meteorologice asupra formării diferitelor climate, influenţele 
exercitate asupra plantelor şi animalelor, precum şi particularităţile 
distribuţiei lor în climate şi ecoclimate diferite. 
Să se lămurească noţiunile de bază ale meteorologiei generale şi fizica 
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atmosferei cu influenţele lor asupra aspectului vremii şi contribuţia lor 
la formarea climei unui anumit teritoriu, iar în cadrul acestuia pentru 
fiecare ecosistem specific, modul în care se formează şi influenţează 
ecoclimatul specific. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Noţiuni introductive în meteorologie  
2 

Curs 2 Atmosfera terestră.Energia radiantă şi sursele ei 
2 

Curs 3 Presiunea atmosferică 
2 

Curs 4 Temperatura aerului. Regimul termic al solului 
2 

Curs 5 Vaporii de apă . Precipitaţiile atmosferice 
4 

Curs 6 Mişcările orizontale ale aerului. Vânturi locale 2 

Curs 7 Climatologia ca ramură a meteorologiei. Factorii genetici ai climatului şi ai 

ecoclimatului. 
2 

Curs 8 Masele de aer. Musonii. Alizeele 2 

Curs 9 Principalele elemente ale climatului. Climatele Pământului. Climatele României 4 

Curs 10 Ecoclimatologia şi locul ei în cadrul climatologiei.  Influenţa vremii şi a ecoclimatului 

asupra  productivităţii ecosistemelor 
2 

Curs 11 Radiaţia solară şi temperatura ca factor ecologic. 2 

Curs 12 Umiditatea aerului şi precipitaţiile cu semnificaţia lor în cadrul ecoclimatelor. Clima 

solului Evapotranspiraţia şi rolul jucat de ea în cadrul ecoclimatelor.  Fitoclima şi 

diferenţierea ei în cadrul diferitelor fitocenoze 

2 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Ora oficială şi ora solară locală. Platforma meteorologică şi organizarea ei 2 

Sem 2 Presiunea atmosferică 2 

Sem 3 Temperatura aerului 2 

Sem 4 Temperatura solului în adâncime, geotermometrele. Geotermoizoplete. Tabelele 

psihrometrice şi utilizarea lor 

2 

Sem 5 Umezeala aerului - mărimi caracteristice şi măsurarea lor 2 

Sem 6 Preciptaţiile atmosferice. Măsurarea și reprezentarea lor 2 
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Sem 7 Vântul şi măsurarea parametrilor lui 2 

Sem 8 Climogramele şi interpretarea lor 2 

Sem 9 Indici climatici diferiţi - calculare şi interpretare 2 

Sem 10 Clasificări climatice; repartizarea la scară geografică a principalelor elemente 

climatice 

2 

Sem 11 Climatele Pământului şi ale României 2 

Sem 12 Ecoclimatul. Fitoclima 2 

Sem 13 Vizită stația meteorologică Păltiniș 2 

Sem 14 Vizită la Centrul Meteorologic Transilvania Sud 2 

Total ore seminar/laborator 28 

 
Metode de predare 

Expunerea, problematizarea, exemplificarea, explicaţia, 

conversaţia,trimiteri bibliografice,utilizarea hartilor tematice 

(harta fizica şi economică a lumii), proiectii video demonstrative, 

vizita în teren, online. 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

1. Bogdan, Octavia, 2006, Bazele metodologice ale meteorologiei, Edit. Univ. Lucian 

Blaga, Sibiu. 

2. Ciulache, S., 2002, Meteorologie şi climatologie, Edit. Universitară, București  

3. Ardelean, Florinela, 2014, Elemente de meteorologie și climatologie, Edit. Matrixrom 

4. Ionac, Nicoleta, Ciulache, S., 2010, Legi, mărimi, simboluri în meteorologie, Edit. Ars 

Docendi, București 

5. Patriche, Cristian, Valeriu, 2009 – Metode statistice aplicate în climatologie, Editura 

„Terra Nostra”, Iaşi 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 
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10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Nota acordata la 
examinarea finala 

Colocviu de semestru – lucrare 
scrisa cu subiecte teoretice 

- online 

50 % 
 

Laborator 
Nota acordata pentru 
activitatea la seminar si 
laborator 

Prezentari orale de referate, studii 
de caz, eseuri  

- online 

50 % 
 

Standard minim de performanţă:  
Cunoștințe de bază cu privire la tematica predată 
Minim nota 5 la laborator 
Cel puțin 50 % prezență la curs 

 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 24.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lect. univ. dr. Gheorghe Laurian Mugurel  

Director de departament Lector univ.dr. Voichița Gheoca  

  

  


