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ECOLOGIA INDUSTRIALĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Catedra/departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0732.5/582.5  

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 
 

5 
6 

E 

U – unitate de 
curs 

umanistică 

A - unitate de 
curs la alegere 

6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

90 30 15 0 30 15 

90 10 6 0 50 24 

 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Cunoștințele acumulate în cadrul disciplinelor: Biologia; Fizica; Chimia; 
Ecologia; Științe ale naturii; Științe general-inginerești; Protecția mediului 
ambiant;   

Conform competenţelor Studierea actelor normative referitoare la protecția mediului 
înconjurător. Termenii și noțiunile principale ale ecologiei industriale. 
Organizarea ierarhică a activității industriale și a sistemelor nativ-
industriale. Principiile de bază ale creării mijloacelor tehnice și 
tehnologiilor ecologice. Metodele și procedeele principale de prelucrare 
și reciclare a deșeurilor de diversă proveniență. 

 
 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Activitățile teoretice se pot desfășura și în lipsa mijloacelor tehnice. Nu vor fi 
tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Seminar Studenţii vor pregăti rapoarte conform temelor impuse de curricula disciplinei. În cadrul 
seminarelor se vor aprofunda cunoștințele ce țin de metodele și procedeele efective de 
utilizare a materiilor prime naturale în diverse procese industriale, de reducere la 
minimum a deșeurilor provenite din procesele tehnologice, precum și de rteciclare și 
utilizare a deșeurilor industriale în construcții și alte domenii. 
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Reglementarea, verificarea și autorizarea proiectelor și activităților din punct de 
vedere a securității ocupaționale și a protecției mediului ambiant. 

 Utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea procedurii de reglementare a 
activităților din diverse domenii de activitate. 

 Aplicarea de principii şi programe de bază pentru desfășurarea activității de trai și de 
muncă în condiţii de securitate și siguranță. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a condițiilor de viață și de muncă, 
pentru adoptarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor, necesare domeniului ecologiei și 
securității industriale. 

Elaborarea soluțiilor eficiente de organizare a activităților, utilizând principii, procedee, 
tehnici şi metode de bază consacrate domeniului eclogiei industriale și securității. 

  
 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Organizarea activităților de prevenire a poluării și protecție a mediului nativ, precum și 
asigurarea instruirii în domeniul ecologiei industriale și ingineriei securității. 

 
 Descrierea principiilor și modalităților de organizare a serviciilor de prevenire/protecție și 

a activităților de instruire. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea principiilor, 

modalităților de organizare a activităților de prevenire și protecție în domeniul ecologiei 
industriale și ingineriei securității. 

 Aplicarea de principii şi metode optimizate pentru evaluarea şi asigurarea condițiilor 
sănătoase de activitate a societății, prevenirea riscurilor industriale și ecologice. 

 Utilizarea adecvată a bazei normativ-legislative în domeniul prevenirii poluării și 
distrugerii, protecției mediului în activitatea de producție și în viața cotidiană. 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor și normelor Codului Deontologiei Profesionale și executarea 
responsabilă a sarcinilor profesionale în condiții de autonomie restrânsă, asistență 
calificată și eficientă. 

CT2.  Realizarea activităților și exercitarea rolurilor în echipă pe diferite paliere ierarhice. 
Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării și respectului față de ceilalți. 

 
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională continuă, cu analiza critică a propriei 

activităţi de formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a 
resurselor de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, 
cursuri on-line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea gândirii ecologic-inginerească la audienți, care permite a înțelege 
problemele actuale de protecție a mediului înconjurător, de folosire rațională a 
resurselor naturale, utilizarea culturii ecologice în activitatea cotidiană  

 
Obiectivele specifice 

Să cunoască și să aplice actele legislative și normative naționale în domeniul ecologiei 
industriale și protecției mediului ambiant. 
Să însușească metodele numerice de analiză a poluanților mediului înconjurător, 
proveniți din activitatea industrială. 
Să poată calcula nivelurile de poluare ale componentelor biosferice. 
Să aprecize corect situația ecologică în activitatea industrială. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere în esența disciplinei „Ecologia industrială”. Ecologia industrială ca 
știință. Scopurile, metodele și problemele ecologiei industriale 

6 2 

T2. Normarea calității mediului ambiant. Activitatea industrială. 6 2 

T3. Producerea materialelor de construcții. Industria chimică și metalurgică. 6 2 

T4. Metode de purificare a deversărilor și emisiilor industriale. 6 2 

T5. Aspectele juridice și sociale ale protecției mediului ambiant. Bolile 
profesionale și protecția sănătății. 

6 2 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S1. Analiza comparativă a metodelor de purificare (metoda calcaroasă, metoda 
magnezială, metoda ciclico-amiacală, metodele absorbționale, metode 
umede și uscate de purificare). 

3 2 

S2. Analiza comparativă a diverselor tipuri de energie/domenii energetice 
(nuleară, solară, hidroenergetica, helioenergetica, termoenergetica pe baza 
combustibilelor fosile). 

3 1 

S3. Analiza comparativă a principalelor probleme ecologice legate de diversele 
tipuri de industrii (materialelor de construcție, chimică, pietrochimică, 
îngrășămintelor minerale, substanțelor active de suprafață etc.). 

3 1 

S4. Familiarizarea cu principalele metode și procedee de purificare a apelor 
reziduale și emisiilor atmosferice. 

3 1 

S5. Însușirea procedurii de elaborare a regulamentelor tehnologice, 
instrucțiunilor, concluziilor în baza rezultatelor expertizei ecologice. 

3 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
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1. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 0% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la atestări şi în cadrul activităților curente; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaştințelor în materie de ecologie industrială și protecție a 
mediului ambiant, de apreciere a fenomenelor naturale și a riscurilor tehnogene din punct de vedere a 
pericolului pentru sistemele ecologice, de elaborare a măsurilor de protecție a mediului ce asigură păstrarea 
nivelului optimal al sănătății omului, a unei activități creatoare îndelungate.   

 

 

 

 

 

 

 


