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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Poluarea şi protecţia mediului constituie un curs integru, destinat pregătirii şi formării viitorilor 
specialişti, având menirea familiarizării studenţilor cu procesele ce se petrec în natură, în special în atmosferă, în 
apele de suprafață şi de profunzime, în sol etc. în vederea diminuării impactului antropogen asupra mediului 
ambiant și organismelor vii. Pe de altă parte, studenții trebuie să cunoască procesele şi reacţiile, care se produc în 
urma poluării mediului ambiant cu diverşi poluanţi de natură organică şi anorganică; să cunoască procesele de 
autoepurare a mediului ambiant; să cunoască sursele de poluare a atmosferei, sistemelor acvatice, a solului, dar şi 
metodele de prevenire și/sau de reducere a poluării. 

Ca metode de predare a acestui curs sunt utilizate expunerea, argumentarea, prelegerea, dialogul. 
Cunoştinţele acumulate în cadrul studierii acestui curs, vor oferi studenţilor posibilitatea de a înţelege şi a însuşi 
mai profund disciplinele din domeniul ecologiei, iar deprinderile practice vor permite să monitorizeze calitatea 
mediului ambiant și, în caz de necesitate, să propună măsuri de remediere. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe transversale: 
– Cunoaşterea bazelor teoretice şi practice ale ecologiei; 
– Capacitatea de analiză şi sinteză a datelor, proceselor şi fenomenelor ecologice; 
– Aplicarea cunoştinţelor teoretice in studiul mediului ambiant; 
– Cunoaşterea şi aplicarea a cel puţin o limbă străină in studiul şi cercetarea ecologică; 
– Aplicarea tehnologiilor informaţionale în domeniul ecologiei; 
– Identificarea problemelor din domeniul mediului ambiant şi propunerea soluţiilor  de rezolvare. 
– Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, 
pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională. 
– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă in echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 
 
Competenţe specifice: 
- Utilizarea metodelor clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a datelor ecologice în 

raport cu informaţia din alte domenii, care permit viitorului specialist să îşi asume responsabilităţi şi să se 
adapteze  operativ la modificările din societate. 

- Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 
interdisciplinar. 

- Argumentarea importanţei investigaţiilor sistemelor biologice şi ecologice reieşind din direcţiile prioritare de 
cercetare in domeniul ecologiei. 

- Obţinerea şi analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, cauză-
efect şi interpretării concepţiilor ecologice. 

- Analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate. 
- Elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare in domeniul ecologiei. 
- Aplicarea cunoştinţelor de specialitate în soluţionarea cu succes a problemelor ce ţin de sănătatea proprie şi 

protecţia mediul ambiant, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii personale şi sociale. 
- Diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei de specialitate atît specialiştilor din domeniu, cît şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului  
• La nivel de aplicare studenţii vor: 

- executa analize cantitative în condiţii de securitate şi organiza coerent activităţile, 
- manipula instalaţii de laborator şi aparate de măsură, 
- identifica probleme şi elabora scenariilor posibile de soluţionare,  



- interpreta şi prezenta rezultatele obţinute, 
- prelucra statistic datele experimentale.  

• La nivel de integrare studenţii vor:  
- expune punctului de vedere şi argumenta poziţia proprie,  
- aplica limbajului de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări,  
- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi, 
- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor,  
- planifica etapele analizei probelor şi identifica factorii de decizie,  
- analiza metodele aplicate şi rezultatele obţinute, 
- formula scopuri specifice şi strategii de îndeplinire a acestora, 
- formula concluziilor şi recomandărilor. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Poluarea şi protecţia mediului este necesară parcurgerea 
disciplinelor Chimia organică, Chimia anorganică, Ecologie generală. 
Teme de bază: Introducere. Obiectul ecologiei. Scurt istoric. Definiţii şi noţiuni generale. Teoria sistemelor 
aplicată în ecologie. Categorii ierarhice în lumea vie. Lanțuri trofice. Succesiunea ecologică. Populația. 
Elementele principale, structura, clasificarea, caracteristici. Biocenoza. Elementele principale, structura, 
clasificarea, caracteristici. Ecosistemul. Funcţiile ecosistemului. Dinamica şi stabilitatea ecosistemelor. Circulaţia 
materiei şi energiei în ecosisteme. Biotopul. Factorii de mediu şi influenţa lor în sistemele ecologice. Perturbarea 
echilibrelor ecologice. Principii de protecţie a mediului. Calitatea mediului ambiant. Surse de poluare şi natura 
agenţilor poluanţi. Prevenirea şi combaterea poluării mediului. Monitoringul mediului. Atmosferei. Dinamica 
troposferei. Răspândirea agenţilor poluanţi în atmosferă. Poluarea aerului. Indicatori ai poluarii atmosferice. 
Măsuri de prevenire şi combatere a poluării atmosferice. Hidrosfera. Apa naturală. Indicatori fizico-chimici de 
calitate a apei. Poluarea apei. Măsuri şi strategii de prevenire a poluării apelor. Litosfera. Structura şi 
proprietățile. Cauzele degradării solului. Efecte economice şi sociale ale degradării solului. Metode şi mijloace de 
protecţie a solului. Biosfera. Metode şi mijloace de protecţie a biosferei. Conservarea biodiversității. 
Supravegherea și controlul ecosistemelor antropizate. Gestionarea deșeurilor 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, lucrări individuale, platforma 
MOODLE, proiecte, consultaţii. 
Evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. Nota finală 
se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al studentului pe 
parcursul semestrului (20%). 
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