
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2022-2023 

 
Anul de studiu IV / Semestrul I 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Informatică şi Inginerie 

1.3. Departamentul  Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

1.4. Domeniul de studii Ingineria Mediului 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Ingineria mediului/Inginer tehnolog în protectia mediului – 214305; 
Inginer pentru controlul poluarii mediului – 214306; Inginer în gestiunea 
integrata a deșeurilor municipale/industriale – 214307; Corespondenta 
ISCO 08 - 2133 - Environmental protection professionals 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Evaluarea impactului asupra mediului -
proiect 

2.2. Cod disciplină M404 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de proiect Asist. univ. dr. ing. Damian Gianina Elena 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

2 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/laborator/proiect 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

28 din care: 3.5. curs - 3.6. seminar/laborator/proiect 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 72 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 52 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite** 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum 1.Ecologie si protectia mediului 
4.2. de competenţe C1.1 Definirea conceptelor fundamentale necesare pentru aplicarea 

teoriilor si metodologiei stiintifice de mediu.  
C4.1. Descrierea conceptelor si teoriilor uzuale de evaluare a degradarii 
mediului 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sala dotată cu videoproiector/tablă, materiale informative, laptop,  
soft pentru modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferă, sonometru 
pentru măsurare nivel de zgomot, Acces platforma Teams 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2: Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila.  
C2.1. Descrierea si aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor practice/ tehnologice/ ingineresti 
pentru determinarea starii calitatii mediului  
C2.4 Evaluarea calitativa si cantitativa a fenomenelor naturale si a activitatilor antropice asupra 
calitatii factorilor de mediu  
C2.5 Identificarea celor mai bune solutii tehnice si tehnologice in vederea implementarii 
proiectelor profesionale de ingineria si protectia mediului  



C3: Caracterizarea si interpretarea starii factorilor de mediu prin analiza parametrilor fizico-
chimici si biotici caracteristici 
C3.1. Descrierea factorilor de mediu si interactiunea acestora cu fenomenele naturale si 
antropice care le afecteaza calitatea  
C3.2.Interpretarea mecanismelor prin care factorii naturali si antropici conduc la deteriorarea 
calitatii mediului  
C3.3. Configurarea metodologiilor de lucru care sa permita parcurgerea unui proces de 
investigare complet a probelor de mediu  
C4: Evaluarea efectelor degradarii factorilor de mediu  
C4.3. Identificarea interdependentelor dintre factorii poluatori si efectele asupra mediului  
C4.4 Evaluarea bazată pe documentaţie specifică a programelor de monitorizare a mediului  
C4.5 Elaborarea unor capitole speciale in cadrul unor proiecte de dezvoltare in care sa se tina 
cont de impactul asupra mediului  
C5.5 Elaborarea de proiecte profesionale utilizand metodele de modelare si simulare a 
proceselor de mediu  
C6: Introducerea celor mai bune tehnologii in implementarea strategiilor si planurilor de mediu in 
conformitate cu legislatia in vigoare  
C6.4. Analiza proceselor si proiectelor tehnologice in vederea diminuarii impactului asupra 
mediului  

Competenţe transversale - 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul proiectlui îl constituie întelegerea mecanismelor, proceselor si 
efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influenteaza 
poluarea mediului, aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor practice/ 
tehnologice/ ingineresti pentru determinarea starii calitatii mediului, 
înţelegerea interacţiunii factorilor de mediu cu fenomenele naturale si 
antropice care le afecteaza calitatea si a mecanismelor prin care factorii 
naturali si antropici conduc la deteriorarea calitatii mediului, înțelegerea 
procesului de evaluare a impactului antropic asupra mediului şi formarea 
abilităţilor în intocmirea studiilor de evaluare a impactului aspura mediului, 
cunoaşterea legislaţiei aplicabile evaluării impactului asupra mediului si a 
modului de interpretare a acesteia, însuşirea metodelor şi procedeelor 
practice de evaluare a impactului diferitelor activităţi economice asupra 
factorilor de mediu (matrici, liste de control, analize cost-beneficiu s.a.) 
precum şi în reprezentarea grafică a impactului, si dobandirea abilităţilor de 
utilizare a softurilor de modelare a dispersiei poluanţilor în atmosferă;  

7.2 Obiectivele specifice -Transmiterea către studenţi a legislatiei specifice şi a metodelor specifice 
de evaluare a impactului ecologic;  
-Prezentarea noţiunilor, tehnicilor şi procedeelor specifice evaluării 
impactului ecologic asupra mediului;  
-Formarea deprinderilor practice şi abilităţilor de lucru specifice utilizării 
adecvate, sistematice a instrumentelor de măsurare a zgomotului, şi a 
softului de modelare a dispersiei poluanţilor în atmosferă  
-Intocmirea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru o 
anumita activitate, în cadrul orelor de proiect  

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Proiect   

Cuprins proiect - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului:  
1. Informatii generale  
1.1. Informaţii despre titularul proiectului: numele şi adresa companiei titularului, numele, telefonul şi 
faxul persoanei de contact;  
1.2.Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect;  
1.3. Denumirea proiectului;  
1.4. Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia (construcţie, funcţionare, demontare/ 
dezafectare/ închidere/ postînchidere)  
1.5. Durata etapei de funcţionare;  

Expunere,  
conversatie, 
exemplificari, 
aplicații 
practice, 
proiectare 

2 ore 
fizice 

1.6.Informatii privind productia care se realizeaza si resursele folosite in scopul producerii energiei 
necesare asigurarii productiei  
1.7.Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice  
1.8. Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitate, unde 
prin tipul poluării se înţelege: zgomot, radiaţie electromagnetică, radiaţie ionizantă, poluare biologică 
(microorganisme, virusuri);  
1.9. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică;  
- Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea motivelor alegerii 
uneia dintre ele;  
- Pentru fiecare alternativă: informaţii despre utilizarea curentă a terenului, infrastructura existentă, 
valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale  
protejate/zone protejate, zone de protecţie sanitară etc.;  
- Informaţii despre documentele/reglementările existente privind planificarea/amenajarea teritorială în 
zona amplasamentului proiectului;  

Expunere,  
conversatie, 
exemplificari, 
aplicații 
practice, 
proiectare 

2 ore 
fizice 



-Informaţii despre modalităţile propuse pentru conectare la infrastructura existentă.  

2. Procese tehnologice  
2.1. Procese tehnologice de producţie:  
2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice, a tehnicilor si echipamentelor existente;  
2.1.2. Valorile limită atinse prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile  
2.2. Activităţi de dezafectare  
2.1.1.Echipamentele, instalaţiile, utilajele, clădirile ce urmează a fi dezafectate: descriere; substanţe 
conţinute/stocate (inclusiv azbest şi PCB); tehnologia de dezafectare aferentă; măsuri, echipamente 
şi condiţii de protecţie.  

Expunere,  
conversatie, 
exemplificari, 
aplicații 
practice, 
dezbatere 

2 ore 
fizice 

3.Deşeuri. Generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea deşeurilor.  Expunere, 
conversatie, 
exemplificari, 
aplicații 
practice, 
dezbatere, 
proiectare. 

2 ore 
fizice 

4. Impactul asupra componentelor mediului şi măsuri de reducere a acestuia.  
(descrierea şi analiza impactului potenţial datorat atât perioadei de construcţie, cât şi perioadei de 
funcţionare a proiectului, se descrie şi se analizează impactul potenţial datorat şi perioadelor de 
închidere a activităţii, refacere a mediului şi postînchidere, Se analizează orice impact semnificativ 
(direct, indirect, cumulativ, permanent, temporar, reversibil, ireversibil, pozitiv sau negativ), cu 
indicarea metodelor de prognozare a impactului şi de evaluare. Se recomandă exprimarea cantitativă 
în ceea ce priveşte mărimea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului natural sau antropic, 
Descrierea şi analiza măsurilor de prevenire/evitare, reducere sau eliminare a impactului negativ. 
Aceste măsuri se stabilesc pentru fiecare componentă de mediu. Descrierea şi analiza impactului 
transfrontieră.).  

Expunere,  
conversatie, 
exemplificari, 
aplicații 
practice, 
dezbatere 

2 ore 
fizice 

4.1. Apa:  
4.1.1. Condiţiile hidrogeologice ale amplasamentului:  
- starea apelor subterane: dinamica, compoziţia chimică, tipuri şi concentraţii de poluanţi; evaluarea 
contaminării - obligatoriu pentru straturile freatice şi, după caz, pentru cele de medie şi mare 
adâncime;  
- caracteristici ale apelor/izvoarelor arteziene, orizonturi de exploatare, distanţa faţă de prizele de 
apă, abundenţa apei în zonă;  
- informaţii de bază despre corpurile de apă de suprafaţă, după caz: numele, debite caracteristice 
(pentru râuri), suprafaţa, volumul, adâncimea medie şi maximă (pentru lacuri) etc.;  
- informaţii de bază despre apa subterană: orizontul, adâncimea, capacitatea;  
- descrierea surselor de alimentare cu apă (ape subterane, corpuri de apă de suprafaţă, sursa de 
alimentare cu apă a localităţii respective şi condiţiile tehnice ale alimentării cu apă a localităţii, ape 
pluviale etc.);  
- descrierea sistemelor de drenaj şi ameliorare.  
4.1.2. Alimentarea cu apă:  
- caracteristici cantitative ale sursei de apă în secţiunea de prelevare: debit modul, debit mediu 
lunar/zilnic cu diverse asigurări (95%, 80% etc.);  
- instalaţii hidrotehnice: tip, presiune, stare tehnică;  
- motivarea metodei propuse de alimentare cu apă;  
- măsuri de îmbunătăţire a alimentării cu apă;  
- informaţii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici, chimici, microbiologici;  
- motivarea folosirii apei potabile subterane în scopuri de producţie, dacă este cazul;  
- alţi utilizatori de apă curenţi sau prognozaţi în zona de impact a activităţii propuse;  

Expunere, 
conversatie, 
exemplificari, 
aplicații 
practice, 
dezbatere, 
proiectare. 

2 ore 
fizice 

4.1.3. Managementul apelor uzate:  
- descrierea surselor de generare a apelor uzate;  
- cantităţi şi caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate evacuate (menajere, industriale, pluviale 
etc.)  
- regimul/graficul generării apelor uzate;  
- refolosirea apelor uzate, dacă este cazul;  
- alte măsuri pentru micşorarea cantităţii de ape uzate şi de poluanţi etc.;  
- sistemul de colectare a apelor uzate;  
- locul de descărcare a apelor uzate neepurate/epurate: în canalizarea orăşenească, în staţia de 
epurare sau direct în receptori naturali etc.;  
- condiţii tehnice pentru evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare a altor obiective economice;  
- indicatori ai apelor uzate: concentraţii de poluanţi;  
- instalaţiile de preepurare şi/sau epurare, dacă există: capacitatea staţiei şi metoda de epurare 
folosită;  
- gospodărirea nămolului rezultat.  
După caz:  
- încărcarea cu poluanţi a apelor evacuate în reţeaua de canalizare orăşenească sau direct în staţia 
de epurare, comparativ cu valorile-limită admisibile (conform NTPA 002/2002); sau  
- încărcarea cu poluanţi a apelor uzate industriale/orăşeneşti provenite sau nu din staţii de epurare 
evacuate în receptorii naturali, comparativ cu valorile-limită admisibile (conform NTPA 001/2002);  
- receptorul apelor uzate provenite de la staţia de epurare sau al celor neepurate descărcate direct: 
numele receptorului, caracteristicile acestuia, eventuala amplasare în zone sensibile, condiţiile iniţiale 
de calitate a apei, amplasamentul descărcării faţă de coordonatele receptorului etc.  

Expunere, 
conversatie, 
exemplificari, 
aplicații 
practice, 
dezbatere, 
proiectare. 

2 ore 
fizice 



4.1.4.Prognozarea impactului:  
- impactul produs de prelevarea apei asupra condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice ale 
amplasamentului proiectului;  
- impactul secundar asupra componentelor mediului, cauzat de schimbări previzibile ale condiţiilor 
hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului;  
- calitatea apei receptorului după descărcarea apelor uzate, comparativ cu condiţiile prevăzute de 
legislaţia de mediu în vigoare;  
- impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă şi asupra zonelor de coastă, provocat de 
apele uzate generate şi evacuate;  
- folosinţe de apă (zone de recreere, prize de apă, zone protejate, alţi utilizatori) în zona de impact 
potenţial provocat de evacuarea apelor uzate;  
- posibile descărcări accidentale de substanţe poluante în corpurile de apă (descrierea pagubelor 
potenţiale);  
- impactul transfrontieră.  
4.1.5. Măsuri de diminuare a impactului:  
- măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apă;  
- alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apă şi a zonelor de mal ale acestora;  
- zone de protecţie sanitară şi perimetre de protecţie hidrologică în jurul surselor de apă, lucrărilor de 
captare, al construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă,  
- zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cura internă, al lacurilor şi nămolurilor terapeutice, 
conform Hotărârii nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea 
zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;  
- măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor.  

4.2. Aerul  
4.2.1.Date generale:  
- condiţii de climă şi meteorologice pe amplasament/zonă;  
- informaţii despre temperatură, precipitaţii, vânt dominant, radiaţie solară, condiţii de transport şi 
difuzie a poluanţilor;  
- scurtă caracterizare a surselor de poluare staţionare şi mobile existente în zonă, surse de poluare 
dirijate şi nedirijate; informaţii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona 
amplasamentului obiectivului.  
4.2.2. Surse şi poluanţi generaţi:  
- identificarea şi caracterizarea surselor de poluanţi atmosferici aferente obiectivului: 
activităţi/instalaţii/echipamente generatoare de poluanţi, caracteristici fizice ale surselor/emisiilor 
asociate acestora - inclusiv geometria surselor, poluanţi atmosferici emişi de fiecare sursă. Vor fi 
identificate şi caracterizate toate sursele de poluanţi atmosferici: staţionare, mobile, dirijate, 
nedirijate, punctuale, liniare, de suprafaţă, de volum, elaborându-se un inventar complet al emisiilor 
specific obiectivului. Inventarele de emisii se vor elabora în mod distinct pentru toate etapele 
proiectului: construcţie, funcţionare şi, după caz, închidere, refacerea mediului, postînchidere.  
4.2.3.Prognozarea poluării aerului:  
Pentru calculul concentraţiilor de poluanţi (imisii), utilizându-se modelarea matematică a dispersiei 
poluanţilor în atmosferă, se vor furniza următoarele informaţii:  
- scurtă descriere a modelului/modelelor de calcul utilizat/utilizate;  
- datele de intrare în model/modele: inventarul de emisii, datele meteorologice, grila de calcul;  
- dimensiunile şi coordonatele ariei (sau ale punctelor separate) în care se calculează dispersia 
poluanţilor în aer (se vor utiliza coordonatele geografice sau un sistem relativ, stabilit pe harta 
topografică a zonei, cu indicarea coordonatelor geografice ale originii);  
- informaţii despre poluarea de fond a aerului.  
Calculele de dispersie se fac pentru poluanţii emişi şi pentru grupele de poluanţi care au efect 
cumulativ (inclusiv poluanţii emişi de obiectiv şi poluarea de fond), luându-se ca baze de timp 
perioadele de mediere cărora le sunt asociate valori-limită prevăzute de legislaţia în vigoare.  
În cazul poluanţilor mutageni şi cancerigeni se va efectua o evaluare a riscului potenţial pentru 
sănătatea populaţiei, luându-se în considerare informaţiile din literatura de specialitate, cu indicarea 
surselor documentare.  
Rezultatele calculelor de dispersie, respectiv concentraţiile maxime de poluanţi la nivelul solului 
(inclusiv distanţa faţă de sursa/limita amplasamentului), se prezintă comparativ cu valorile-limită şi, 
după caz, cu pragurile de alertă, conform legislaţiei de mediu în vigoare; aceste informaţii se vor 
prezenta tabelar şi utilizându-se reprezentarea pe hărţi, la scară convenabilă, a curbelor de 
izoconcentraţie.  
4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului:  
- soluţii tehnice pentru controlul poluării aerului (reducerea poluării, epurarea gazelor emise, 
îmbunătăţirea parametrilor de emisie etc.). Dacă există soluţii tehnice alternative, se va motiva 
alternativa aleasă;  
- instalaţii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) şi eficienţa lor  
- măsuri de diminuare a poluării aerului în condiţii de dispersie nefavorabile;  
- zone de protecţie sanitară (ZPS); mărimea ZPS în concordanţă cu normativele; modificarea ZPS, 
luându-se în considerare impactul proiectului asupra sănătăţii şi mediului;  
- descrierea ZPS - informaţia despre zone rezidenţiale/zone cu receptori sensibili şi despre alte 
activităţi existente sau propuse în zona de impact;  
- alte măsuri de diminuare a impactului asupra aerului în zonă.  
 

Expunere, 
conversatie, 
exemplificari, 
aplicații 
practice, 
dezbatere, 
proiectare. 

2 ore 
fizice 

4.3 Solul:  Expunere, 2 ore 



4.3.1. Date generale  
- caracteristicile solurilor dominante (tipul, compoziţia granulometrică, permeabilitatea, densitatea);  
- condiţiile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic-humus etc.), activitate biologică, 
poluarea în zonă. Acestea se prezintă diferenţiat după tipul de folosinţă actuală a terenului: teren 
agricol, zonă forestieră, zonă industrială etc.;  
- vulnerabilitatea şi rezistenţa solurilor dominante;  
- tipuri de culturi pe solul din zona respectivă;  
- poluarea existentă: tipuri şi concentraţii de poluanţi.  
4.3.2. Surse de poluare a solurilor:  
- surse de poluare a solului, fixe sau mobile, ale activităţii economice propuse (chimice, 
entomologice, parazitologice, microbiologice, radiaţii), tipuri şi cantităţi/concentraţii estimate de 
poluanţi.  
4.3.3.Prognozarea impactului:  
- suprafaţa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil care este decopertat în timpul diferitelor etape 
ale implementării proiectului; locul depozitării temporare a acestui strat, perioada de depozitare, 
impactul prognozat al acestei decopertări asupra elementelor mediului;  
- impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se în considerare tipurile dominante de sol; 
acumulări şi migrări de poluanţi în sol;  
- impactul fizic (mecanic) asupra solului provocat de activitatea propusă (proiect);  
- modificarea factorilor care favorizează apariţia eroziunilor;  
- compactarea solurilor, tasarea solurilor, amestecarea straturilor de sol, schimbarea densităţii 
solurilor;  
- modificări în activitatea biologică a solurilor, a calităţii, vulnerabilităţii şi rezistenţei;  
- impactul transfrontieră.  
4.3.4.Măsuri de diminuare a impactului:  
- propuneri de refolosire a stratului de sol decopertat;  
- măsuri de diminuare a poluării şi impactului;  
- măsuri de diminuare a impactului fizic asupra solului;  
- alte măsuri.  
 

conversatie, 
exemplificari, 
Prezentări 
PowerPoint 
interactive. 
Materiale in 
format 
electronic. 

online 

4.4. Geologia subsolului:  
4.4.1. Date generale  
- caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus: compoziţie, origini, condiţii de formare;  
- structura tectonică, activitatea neotectonică, activitate seismologică;  
- protecţia subsolului şi a resurselor de apă subterane;  
- poluarea subsolului, inclusiv a rocilor.  
- calitatea subsolului;  
- resursele subsolului - prospectate preliminar şi comprehensiv, preconizate şi detectate;  
- condiţii de extragere a resurselor naturale;  
- relaţia dintre resursele subsolului şi zone protejate, zone de recreere sau peisaj;  
- condiţii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică;  
- procese geologice - alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de 
teren;  
- obiective geologice valoroase protejate.  
4.4.2. Impactul prognozat:  
- impactul direct asupra componentelor subterane - geologice;  
- impactul schimbărilor în mediul geologic asupra elementelor mediului – condiţii hidro, reţeaua 
hidrologică, zone umede, biotopuri etc., produse de proiectul propus;  
- impactul transfrontieră.  
4.4.3.Măsuri de diminuare a impactului:  
- diminuarea impactului asupra subsolului - alegerea amplasamentului, recultivare, renaturalizare etc.  
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4.5. Biodiversitatea:  
4.5.1. Date generale  
- informaţii despre biotopurile de pe amplasament: păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă de 
suprafaţă - lacuri, râuri, heleşteie - şi nisipuri;  
- informaţii despre flora locală; vârsta şi tipul pădurii, compoziţia pe specii;  
- habitate ale speciilor de plante incluse în Cartea Roşie; specii locale şi specii aclimatizate; specii de 
plante cu importanţă economică, resursele acestora; zone verzi protejate; păşuni;  
- informaţii despre fauna locală; habitate ale speciilor de animale incluse în Cartea Roşie; specii de 
păsări, mamifere, peşti, amfibii, reptile, nevertebrate; vânat, specii rare de peşti;  
- rute de migrare; adăposturi de animale pentru creştere, hrană, odihnă, iernat;  
- informaţii despre speciile locale de ciuperci; cele mai valoroase specii care se recoltează în mod 
obişnuit, resursele acestora.  
4.5.2.Impactul prognozat:  
- modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă (lacuri, râuri etc.), plaje 
produse de proiectul propus. Impactul potenţial asupra mediului natural;  
- modificarea suprafeţei zonelor împădurite (%, ha) produsă din cauza proiectului propus; schimbări 
asupra vârstei, compoziţiei pe specii şi a tipurilor de pădure, impactul acestor schimbări asupra 
mediului;  
- distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse în Cartea Roşie;  
- modificarea/distrugerea populaţiei de plante;  
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- modificarea compoziţiei pe specii: specii locale sau aclimatizate, răspândirea speciilor invadatoare;  
- modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanţă economică;  
- degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii, compactarea solului, modificarea condiţiilor 
hidrologice etc.), impactul potenţial asupra mediului;  
- distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse în Cartea Roşie;  
- alterarea speciilor şi populaţiilor de păsări, mamifere, peşti, amfibii, reptile, nevertebrate;  
- dinamica resurselor de specii de vânat şi a speciilor rare de peşti; dinamica resurselor animale;  
- modificarea/distrugerea rutelor de migrare;  
- modificarea/reducerea spaţiilor pentru adăposturi, de odihnă, hrană, creştere, contra frigului;  
- alterarea sau modificarea speciilor de fungi/ciuperci; modificarea resurselor celor mai valoroase 
specii de ciuperci;  
- pericolul distrugerii mediului natural în caz de accident;  
- impactul transfrontieră.  
4.5.3.Măsuri de diminuare a impactului:  
- măsuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbări ale suprafeţelor împădurite, mlaştinilor, 
zonelor umede - deltei, corpurilor de apă (lacuri, râuri etc.) şi plajelor;  
- protecţia şi reconstrucţia resurselor biologice;  
- protecţia şi reconstrucţia speciilor incluse în Cartea Roşie;  
- măsuri de protecţie şi restaurare a rutelor de emigrare;  
- măsuri de protecţie sau reducere a degradării florei;  
- măsuri de protecţie sau reconstrucţie a adăposturilor pentru animale;  
- replantarea arborilor sau a ierbii;  
- măsuri de protejare a faunei acvatice în timpul prelevării apei;  
- alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii.  
 

4.6. Peisajul:  
4.6.1. Date generale  
- informaţii despre peisaj, încadrarea în regiune, diversitatea acestuia;  
- caracteristicile şi geomorfologia reliefului pe amplasament;  
- caracteristicile reţelei hidrologice;  
- zone împădurite în arealul amplasamentului.  
4.6.2.Impactul prognozat:  
- tipuri de peisaj, utilizarea terenului, modificări în utilizarea terenului; impactul acestor schimbări 
asupra stabilităţii peisajului;  
- explicarea utilizării terenului pe amplasamentul propus  
- raportul dintre teritoriul natural sau cel parţial antropizat şi cel din zonele urbanizate (drumuri, 
suprafeţe construite), schimbări ale acestui raport;  
- impactul proiectului asupra cadrului natural, fragmentării biotopului, valoarea estetică a peisajului, 
inclusiv cel transfrontieră;  
- relaţia dintre proiect şi zonele protejate (rezervaţii, parcuri naturale, zone-tampon etc.), impactul 
prognozat asupra acestor zone, stadiul de protecţie şi stadiul folosirii lor;  
- relaţia dintre proiect şi zonele naturale folosite în scop recreativ (păduri, zone verzi, parcuri în 
zonele împădurite, campinguri, corpuri de apă), impactul prognozat asupra acestor zone şi asupra 
folosinţei lor;  
- vizibilitatea amplasamentului proiectului din diferite locuri de observare;  
- numărul (abundenţa) şi diversitatea punctelor de observare şi rezistenţa acestora la un număr mare 
de vizitatori; stabilirea  
punctelor de observare.  
4.6.3.Măsuri de diminuare a impactului:  
- fezabilitatea, dimensiunile şi măsurile de recultivare sau renaturalizare a terenului degradat din 
interiorul şi din afara amplasamentului;  
- folosirea terenului din amplasamentul propus în scop recreativ;  
- măsuri de evitare a impactului - alegerea amplasamentului obiectivului, planificarea pe 
amplasament, alegerea proiectului potrivit, a materialelor şi a tipului de construcţie, modelarea 
interacţiunii dintre relief şi clădiri, zone verzi pe amplasament, creşterea potenţialului estetic.  
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4.7. Mediul social şi economic:  
4.7.1. Date generale  
- impactul potenţial al activităţii propuse asupra caracteristicilor demografice/populaţiei locale;  
- număr de locuitori în zona de impact, schimbări de populaţie;  
- locuitori permanenţi şi vizitatori; tendinţe de migraţie a locuitorilor;  
- caracteristicile populaţiei în zona de impact (distribuţie după vârstă, sex, educaţie, dimensiunea 
familiei, grup etnic);  
- impactul potenţial al proiectului asupra condiţiilor economice locale, piaţa de muncă, dinamica 
şomerilor;  
- investiţiile locale şi dinamica acestora;  
- preţul terenului în zona aflată în discuţie (rezidenţială, comercială, zone industriale) şi dinamica 
acestuia;  
- impactul potenţial asupra activităţilor economice (agricultură, silvicultură, piscicultură, recreere, 
turism, transport, minerit, construcţia de locuinţe cu unul sau mai multe etaje, comerţ angro sau en 
detail);  
- impact potenţial al proiectului asupra condiţiilor de viaţă din zonă;  
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- public posibil nemulţumit de existenţa proiectului;  
- informaţii despre rata îmbolnăvirilor la nivelul locuitorilor;  
- impactul potenţial al proiectului asupra condiţiilor de viaţă ale locuitorilor (schimbări asupra calităţii 
mediului, zgomot, scăderea calităţii hranei).  
4.7.2.Măsuri de diminuare a impactului:  
- măsuri pentru diminuarea impactului proiectului asupra mediului natural şi economic.  
4.8. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural:  
- impactul potenţial al proiectului asupra condiţiilor etnice şi culturale;  
- impactul potenţial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra 
monumentelor istorice.  
 

5. Analiza alternativelor  
Pentru identificarea alternativei optime, raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
va cuprinde:  
- descrierea alternativelor: amplasament alternativ, alt moment pentru demararea proiectului, alte 
soluţii tehnice şi tehnologice, măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc., cu indicarea 
motivelor care au condus la alegerea făcută;  
- analiza mărimii impactului, durata, reversibilitatea, viabilitatea şi eficienţa măsurilor de ameliorare 
pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu.  
În funcţie de tipul proiectului se pot aplica diverse metode de analiză şi de comparaţie  
6. Monitorizarea  
Se furnizează un plan de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care 
urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru 
monitorizarea fiecărui factor.  
În funcţie de tipul proiectului se prevede ca monitorizarea să se facă atât în timpul fazelor de 
construcţie, cât şi de funcţionare, respectiv în timpul fazelor de închidere, refacere a mediului şi 
postînchidere.  
7. Situaţii de risc:  
- riscuri naturale (cutremur, inundaţii, secetă, alunecări de teren etc.);  
- accidente potenţiale (analiză de risc);  
- analiza posibilităţii apariţiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului, 
inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniţele ţării;  
- planuri pentru situaţii de risc;  
- măsuri de prevenire a accidentelor.  
Analiza situaţiilor de risc se prezintă în rezumat, comparativ, pentru fiecare alternativă la proiect.  
8. Descrierea dificultăţilor  
Se descriu dificultăţile (tehnice sau practice) întâmpinate de titular în timpul efectuării evaluării 
impactului asupra mediului.  
9. Rezumat fără caracter tehnic 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei conţine toate informaţiile necesare pentru a putea obţine atestarea pentru întocmirea de studii de evaluare a 
impactului ecologic asupra mediului, precum şi formarea competenţelor pentru întocmirea acestor tipuri de studii, astfel înca t 
acestea să corespundă legislaţiei în vigoare şi sa respecte cerinţele autorităţilor competente pentru protecţia mediului.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs - - - 

10.5 Proiect Corectitudinea întocmirii si 
originalitatea datelor din  
proiect 

Prezentare proiect  
 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Demonstrarea competenţelor în:  
-Redactarea unui studiu de specialitate pentru determinarea interactiunilor dintre factorii naturali, activitatile umane si calitatea 
mediului  
-Analiza si interpretarea rezultatelor obtinute din masuratori experimentale si calcule teoretice.  
-Elaborarea unui raport privind efectele degradarii mediului intr-o situatie concreta cu grad mediu de complexitate  

Data completării                       Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
29.09.2022                                                                -                                                   Asist. cercetare. dr. ing. Damian Gianina Elena 
            
Data avizării în departament                                          Semnătura directorului de departament 


