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Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Semi 
nar 

Lucră
ri 

practi
ce 

Forma 
de 

evaluare 

Credite 

Cadrul legislativ şi 
instituţional 
European şi naţional 
pentru calitatea 

Cadrul legislativ european şi transpunerea 
în legislaţia României a reglementărilor 
privind calitatea apei, aerului, solului, 
reglementarea substanţelor chimice 

20 6 8 6 V 5 



mediului (REACH) şi biocidelor, a emisiilor 
industriale (IPPC).  

Surse de poluare şi 
clase de poluanţi ai 
factorilor de mediu 

Surselor de poluare punctiformă şi difuză 
(industrie, agricultură, aşezări umane) şi 
tipurile de compuşi chimici (metale grele, 
hidrocarburi, pesticide, etc) şi 
microbiologici generaţi 

30 12 8 10 V 6 

Programe de 
monitorizare a 
calităţii factorilor de 
mediu  

Principiile stabilirii programelor de 
monitorizare a calităţii apei, aerului, 
solului, punctele de prelevare, frecvenţa de 
prelevare, tipurile de poluanţi ce trebuie 
determinaţi 

20 6 8 6 V 5 

Principii analitice şi 
echipamente utilizate 
pentru identificarea şi 
cuantificarea 
poluanţilor mediului, 
pe teren şi în 
laborator  

Pregătirea probelor  
Tehnici instrumentale pentru identificarea 
şi cuantificarea poluanţilor anorganici şi 
organici: Spectroscopie de Absorbţie 
Atomică (AAS), Spectroscopie de Emisie 
Atomică (AES), Plasma cuplată inductiv 
(ICP), Spectroscopie moleculară (UV-VIS, 
FTIR), Cromatografie (GC, HPLC)-principii 
şi detectori, Tehnici tandem (GC-MS, 
HPLC-MS, ICP-MS) 
Truse rapide pentru determinări pe teren 

30 8 12 10 V 6 

Planuri de acţiune şi 
management în 
domeniul protecţiei 
mediului 
Planuri de acţiune 
pentru situaţii de 
urgentă şi de poluare 
accidentală 
Raportare şi baze de 
date  

Planul naţional de acţiune pentru 
protecţia mediului 
Planurile de siguranţă ale apei 
EIONET – Reţeaua Europeană de 
Informaţii şi Observaţii referitoare la 
Mediu  
WISE - Sistemul European de Informaţii 
privind Calitatea Apei 
 

20 6 8 6 V 5 



TOTAL  120 38 44 38 - 27 
Certificarea 
competenţelor 
profesionale 

 - - - - E 10 

Total credite  37 
 
Denumirea calificării universitare: Ecologie și protecția mediului. Cod calificare (RNCIS): L020040020 
 
C – Competenţe profesionale  
C3. Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activităţi de măsurare şi monitorizare; 
C3.1 Identificarea procedeelor, conceptelor şi fenomenelor care stau la baza metodelor specifice şi celor instrumentale 
de analiză şi măsură specifice domeniului ştiinţa mediului; 
C3.3 Selectarea şi utilizarea adecvată a aparaturii de măsură care să permită realizarea investigaţiilor necesare în cazul 
unei aplicaţii concrete; 
C.3.5 Elaborarea algoritmului de prelevare a seturilor de date care sunt necesare unui proiect sau audit, prin 
măsurători instrumentale alese corespunzător. 
C5. Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu 
C5.3 Utilizarea eficientă de aplicaţii informatice sau de altă natură, pentru achiziţia, analiza şi prelucrarea datelor sau 
modelarea numerică a unor procese; 
C5.4 Compararea critică a datelor achiziţionate, analizate şi prelucrate cu estimările teoretice sau cu date furnizate de 
literatura de specialitate. 
CT – Competenţe transversale 
C.T.2 – Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă, în echipă, multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice. 
C.T.3 – Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, 
prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. 
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