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Anexa 2. 

 

FIŞA DISCIPLINEI* DEGRADAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Ştiinţa mediului 

Ciclul de studii Licenţă 

Specializarea Ecologie şi protecţia mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei DEGRADAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604F05I047 Obligatoriu III V 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Conf. dr. Doru Bănăduc 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Conf. dr. Doru Bănăduc 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 1 1 0 4 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 14 14 0 56 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat:  4 

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 - sistem de videoproiecţie 

De desfăşurare a sem/lab/pr - sistem de videoproiecție; materiale pentru studii de caz 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Capacitatea de a înţelege şi reda conceptele, termenii şi principiile cu care 
operează protecţia mediului. 
Cunoaşterea şi înţelegerea cuzelor degradării mediului şi a metodelor şi 
măsurilor de protecţie a mediului. 
Capacitatea de a comunica utilizând limbajul şi consceptele specifice, de a 
explica fenomenele şi procesele care determină degradarea mediului, 
mecanismele de protecţie a mediului. 
Capacitatea de a aborda şi interpreta sistemic problemele de mediu. 
Capacitatea de a identifica cauzele degradării mediului în situaţii date şi 
măsuri de protecţie a mediului.  
Capacitatea de a aplica diferite metode de evaluare a impcatului activităţilor 
antropice asupra mediului. Capacitatea de a utiliza standardele internaţionale 
pentru managementul mediului. 

Competenţe transversale 

Dezvoltarea capacităţii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel 
de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei. 
Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru 
dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea 
eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. 
Identificarea rolului dintr-o echipă şi abilitatea de a colabora cu specialişti din 
alte domenii. 
Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de problematica utilizăii durabile a 
ecosistemelor acavaticeşi preocupările specialiştilor în acest domeniu; 
implicarea în activităţi de cerceatre specifice. Participarea în echipe de 
lucru/cercetare, dezvoltarea unor idei originale, profesionale. 

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

Obiectivul general al disciplinei Fundamentarea cunoştinţelor referitoare la degradarea şi protecţia 
mediului. 

Obiectivele specifice Cunoaşterea de către studenţi a metodelor de evaluare a impactului 
activităţilor umane asupra mediului şi de evaluare a fenomenelor de 
degradare, instrumentrelor de management al mediului şi metodelor 
de redresare ecologică. 
Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a identifica cauzele degradării 
mediului, de a aplica metodele de evaluare a impactului activităţilor 
umane asupra mediului şi de a identifica şi opera cu măsurile şi 
metodele de protecţie a mediului. 
Dezvoltarea capacităţii de abordare sistemică a problemelor de 
mediu.  
Dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind limbajul şi conceptele 
specifice. 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Noţiuni introductive – concepte operaţionale: mediul înconjurător, degradarea 
mediului, impactul ecologic,  

2 

Curs 2 Noţiuni introductive – concepte operaţionale: protecţia mediului, mijloace pentru 
protecţia mediului, dezvoltarea durabilă / ecodezvoltarea, capitalul natural şi funcţiile 
sale 

2 

Curs 3 Cauzele degradării mediului 
- supraexploatarea resurselor, 
- transformarea ecosistemelor naturale, 
- perturbarea ciclurilor biogeochimice. 

2 

Curs 4 Prevenirea şi controlul degradării mediului 2 

Curs 5 Redresarea/ rabilitarea ecologică 2 

Curs 6 Mijloace administrative pentru protecţia mediului: 
Acordul şi autorizaţia de mediu 

2 

Curs 7 Mijloace administrative pentru protecţia mediului: 
Standardele pentru protecţia mediului 

2 

Curs 8 Instrumente utilizate în managementul mediului 

- Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) 
4 Curs 9 

Curs 10 Instrumente utilizate în managementul mediului 
- Evaluarea ciclului de viaţă al produselor (ECV) 

2 

Curs 11 Eco-etichetarea 2 

Curs 12 Instrumente utilizate în managementul mediului 
- Evalurae riscului de mediu (ER) 

2 

Curs 13 Instrumente utilizate în managementul mediului 
- Auditul de mediu 

2 

Curs 14 Sisteme de management de mediu 
 

2 

Total ore curs: 28 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Impactul antropic. Clasificare şi modalităţi de identificare 2 

Sem 2 Degradarea ecosistemelor acvatice continentale  
Degradarea apelor subterane. 
Studii de caz. 

2 

Sem 3 Degradarea solului 2 

Sem 4 Prevenirea degradării apelor continentale 2 

Sem 5 Redresarea ecologica a ecosistemelor acvatice continentale 2 

Sem 6 Metode de restaurare a solurilor degradate 2 

Sem 7 Impactul antropic asupra aerului atmosferic şi asupra apelor meteorice 
Efectul de seră 
Distrugerea stratului de ozon 

2 

Laborator 

Lab 1 Procedura de emitere a acordului/acordului integrat de mediu conform legislaţiei 
române. Conţinutul unui acord de mediu. Studiu de caz. 

2 
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Lab 2 Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu conform legislaţiei române. Conţinutul 
unei autorizaţii de mediu. Studiu de caz. 

2 

Lab 3 Metode de evaluare a impactului asupra mediului – aplicaţii pe studii de caz 2 

Lab 4 Elaborarea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului – studiu de caz 2 

Lab 5 Elaborarea unui bilanţ de mediu – studiu de caz 2 

Lab 6 Sistem de management de mediu conform ISO 14001 – studiu de caz 2 

Lab 7 Strategia naţională de protecţie a mediului - analiză 2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Prelegerea, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
conversația catehetică 
Mijloace: metode de comunicare oral-vizuală (Power point) 
Orele se vor desfășura față în față sau on-line prin Google Meet 

Curs  

Demonstraţia, aplicaţia practică, studiul de caz, problematizarea, 
dialogul interactive 
Mijloace: metode de comunicare oral-vizuală (power point) 
Orele se vor desfășura față în față sau on-line prin Google Meet 

Seminar şi laborator  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Curtean - Bănăduc A., 2019, Degradarea şi protecţia mediului, Note de curs 

Vădineanu, A. şi colab., 1999, Dezvoltarea durabilă. Teorie şi practică. Mecanisme şi 
instrumente, vol. II, Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Negrei, C., 1999, Instrumente şi metode în managementul mediului, Ed. Economică, 
Bucureşti 

Rojanski, V, Bran, F., Diaconu, G, Grigore F., 2004, Evaluarea impactului ecologic și 
auditul de mediu, Ed. ASE,Bucureşti. 

Voiculescu M., 2012, Poluarea și protecția mediului, Editura Universității de Vest, 
Timișoara 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie 

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. 
Competenţele profesionale obţinute de studenți prin parcurgerea orelor de curs, seminar şi aplicaţii 
practice și elaborarea temelor la această disciplină, sunt în concordanţă cu cerinţele structurilor 
administrative responsabile pentru protecția mediului (ANPM, APM, SGA, etc) şi firmelor de consultanţă în 
domeniul protecţiei mediului. 
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10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea 

în nota 
finală 

Obs.** 

Curs 

Cunoştinţele teoretice acumulate 

vor fi evaluate conform baremului 

adus la cunoştinţa studenţilor 

Test scris pe 
parcursulul 
semestrului 

20%  

Examen scris – test 
grilă on-line 

30%  

Seminar/Laborator 

Nivelul de cunoștințe acumulate, 
competenţele aplicative, calitatea 
conţinutului şi formei 
referatelor/temelor - conform grilei 
de evaluare aduse la cunoştinţa 
studenţilor 

Notarea temelor de 
laborator şi seminar, 
în baza unui barem. 

50% 
CPE 
CEF 

Standard minim de performanţă 

- obţinerea notei 5 la examenul final;  
- obţinerea mediei 5 pentru temele primite la laborator şi seminar. 
Definirea impactului antropic, identificarea cauzelor degradării mediului, definirea protecției mediului și 
a mijloacelor pentru protecția mediului. 
Cunoașterea noțiunilor de bază privind: mijoacele administrative pentru protecția mediului, evaluarea 
impactului asupra mediului, evaluarea ciclului de viață al produselor, eco-etichetarea, evaluarea riscului 
de mediu și auditul de mediu. 

 
(*) 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: 22.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Conf. dr. Doru Bănăduc  

Director de departament Lect. dr. Voichiţa Gheoca  

  

  


