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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucrări dr. Raluca-Maria HLIHOR 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Obiectivul general al disciplinei 

Cunoaşterea metodologiei, a tehnicilor şi metodelor specifice de elaborare a studiilor de 

impact de mediu şi bilanţ de mediu, a prevederilor legale privind procedura de avizare şi 

autorizare a activităţilor antropice cu impact semnificativ asupra mediului şi formarea de 

deprinderi pentru evaluarea riscului de mediu. 

Obiective specifice ale disciplinei 

Cunoaşterea impactului antropic şi a efectelor asupra componentelor de mediu. 

Dobândirea de cunoştinţe privind metodele şi tehnicile generale de investigare şi cercetare a 

impactului.  

Cunoaşterea etapelor metodologice ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.  

Însuşirea cunoştinţelor necesare obţinerii informaţiilor utile întocmirii şi redactării unui studiu 

de impact și a bilanțului de mediu.  

Cunoaşterea principiilor operaţionale şi a celor legislative privind evaluarea impactului asupra 

mediului și bilanțul de mediu.  

Cunoaşterea participanţilor la întocmirea rapoartelor de evaluare și a bilanțului de mediu. 

Cunoaşterea procesului de participare şi consultare publică.  

Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor decizionale. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (capitole/subcapitole) 

1. Prevenirea și controlul integrat al poluării 

1.1. Necesitatea prevenirii şi controlului integrat al poluării 

1.2. Sistemul economic modern nesustenabil 

1.3. Dezvoltare durabilă 

1.4. Prevenirea poluării în contextul dezvoltării durabile 

2. Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) şi evaluarea strategică de mediu (ESM) – definirea 

și abordarea evaluării 

3. Scopul și evoluția legislației privind evaluarea impactului asupra mediului în România 

4. Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) 

4.1. Scurt istoric privind evoluția EIM 

4.2. Scopul și obiectivele EIM 

4.3. Principiile EIM 

4.4. Tipuri de evaluări în EIM 

4.5. Limitări 



5. Instrumente în evaluarea impactului asupra mediului (EIM) 

5.1. Avizul de mediu 

5.2. Acordul de mediu 

5.3. Autorizaţia de mediu 

5.4. Autorizaţia integrată de mediu 

5.5. Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) 

5.6. Bilanţul de mediu (BM) 

5.7. Estimarea riscului de mediu (ERM) 

6. Tipuri de impacturi analizate printr-o procedură de evaluare a impactului asupra mediului 

(EIM) și sfera de cuprindere a acestora 

6.1. Tipuri de impacturi 

6.2. Organizațiile și tipurile de personal implicate în EIM 

7. Proceduri și indicatori pentru evaluarea impactului asupra mediului (EIM) 

8. Negocierea - implicarea publicului în evaluarea impactului asupra mediului (EIM) 

8.1. Scopul implicării publicului 

8.2. Obiectivele principale ale implicării publicului 

8.3. Nivele şi forme de implicare a publicului 

8.4. Beneficiile participării publicului 

8.5. Principiile implicării publicului 

9. Cuantificarea impactului asupra mediului prin metode specifice. Clasificarea și descrierea 

metodelor 

10. Bilanțul de mediu 

10.1. Definirea și clasificarea tipurilor de bilanț 

10.2. Problematica și metodologia bilanțurilor de mediu. 

11. Evaluarea riscului asupra mediului și sănătății umane 

Descrierea etapelor de evaluare a riscurilor de mediu și pentru sănătatea umană generate de expunerea la 

poluanții generați de diferite activități 

 

Lucrări practice 

Cuantificarea impactului indus asupra mediului de activitățile industriale și/sau agricole – Studiu 

de caz 

Reguli de redactare şi stabilirea etapelor de lucru 

1. Descrierea și stabilirea temei de cercetare, importanţa, scopul, obiectivele, materialul şimetoda 

de lucru 

2. Descrierea amplasamentului 

3. Identificarea surselor de poluare şi a agenţilor poluanţi 

3.1. Descrierea procesului tehnologic - Scheme bloc, scheme ale fluxului tehnologic. Intrări de materii 

prime, ieşiri de poluanţi, separarea produselor. 

3.2. Surse de poluare şi agenţi contaminanţi pentru apa de suprafaţă - Ghid al emisiilor în apa de 

suprafaţă 

3.3. Surse de poluare şi agenţi contaminanţi pentru apa subterană - Ghid al emisiilor în apa subterană 

3.4. Surse de poluare şi agenţi contaminanţi pentru sol - Ghid al emisiilor în sol 

3.5. Surse de poluare şi agenţi contaminanţi pentru aer - Ghid al emisiilor în aer 

3.6. Surse de poluare şi agenţi contaminanţi pentru sănătatea umană - Inventarul substanţelor toxice şi 

periculoase 

4. Cuantificarea impactului indus asupra mediului prin metoda indicelui de poluare globală 

4.1. Descrierea metodei indicelui de poluare globală 

4.2. Aplicarea metodei indicelui de poluare globală 

5. Analiza impactului indus asupra mediului de activitățile existente 

5.1. Rezultate ale evaluării de mediu 

5.2. Cele mai bune tehnici disponibile ce pot fi aplicate 

6. Recapitulare și evaluare 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs 
Examen 70% 

Prezența curs 10% 

Lucrări practice 

Cunoaşterea modului de utilizare a 

instrumentelor specifice; prelucrarea şi 

interpretarea rezultatelor; prezentare 

power point 

20% 

 

Persoana de contact 
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