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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Radu-Adrian MORARU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

� insuşirea de către studenţi a unor cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul managementului 
mediului 

� realizarea unei inventarieri riguroase a problematicii gestionarii mediului, analizarea 
trăsăturilor sale de ansamblu  

� dezvoltarea abilităţilor de identificare şi soluţionare optimă a problemelor de mediu 
� dezvoltarea competenţelor de coordonare ale activităţilor de mediu din organizaţie 
� elaborarea şi implementarea unei politici de mediu în cadrul oragnizaţiei 
� dezvoltarea aptitudinilor în vederea elaborării de metodologii de prevenire a riscului de mediu 

şi a consolidării imaginii de organizaţie responsabilă 
� familiarizarea cu ansamblul de procese specifice în monitorizarea elementelor de mediu 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
 Concepte şi abordări teoretice asupra managementului mediului 
- Obiectul de studiu şi importanţa disciplinei 
- Definiţie, trăsături ale managementului mediului 
- Relaţia om-natură, componentă a existenţei şi dezvoltării societăţii 
- Evoluţia preocupărilor privind protecţia mediului 
- Priorităţi ale protecţiei mediului pentru ţările în curs de dezvoltare 
Standarde, Sisteme, Mecanisme şi Instrumente pentru Managementul mediului: 
- Standardele şi sistemele de management de mediu 
- Comisia Europeană Eco-Management şi Schema de Audit (EMAS) 
- Standardul internaţional ISO 14001 
- Comparaţie între EMAS şi Standardul internaţional ISO 14001 
- Programul managementului de mediu 
- Tipuri de mecanisme pentru managementul mediului 
Politici de mediu: 
- Conţinutul şi dinamica politicilor de mediu 
- Elaborarea şi operaţionalizarea politicilor de mediu 
- Evaluarea politicilor de mediu 
Integrarea problemelor privind condiţiile de mediu în practica economică 
- Efectele poluării şi analiza lor în raport cu costurile antipoluante 
- Stabilirea optimului economic pentru activităţile antipoluante 
- Pârghii economice în vederea reducerii gradului de poluare 



Managementul deşeurilor: 
- Noţiuni generale 
- Surse şi categorii de deşeuri  
- Efectul deşeurilor asupra calităţii factorilor de mediu 
 - Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor 
 -Gestionarea deşeurilor 
Auditul de mediu 

 
Lucrări practice 

Monitorizarea poluării aerului, apei şi a poluării fonice 
Tehnologii de depoluare a elementelor de mediu 
Implementarea Sistemului de Management de Mediu 
Eco-etichetarea produselor si serviciilor 
Metode de colectare şi sortare a deşeurilor;  
Indicatori de calitate ce caracterizează diferite categorii de deşeuri 
Tehnici de tratare a deşeurilor 
Intocmirea bilanţului de mediu al unei activităţi economice 

 
Bibliografie  
Ciurea Aurel ,V.Cartas, C.Stanciu, M.Popescu – Managementul mediului, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucuresti,2005;  
Ciobotaru Virginia, Socolescu Ana Maria – Priorităţi ale managementului mediului, Editura 

Meteor Press, Bucureşti , 2006; 
Cornel Man, Ilarie Ivan – Strategii în managementul deşeurilor şi reziduurilor, Cluj- Napoca, 

1999; 
Frăsineanu I., Băloiu L. – Economia şi protecţia mediului înconjurător, Editura ASE, Bucureşti, 

2007; 
Petrescu I. – Managementul mediului, Editura Expert, Bucureşti, 2005 

 
Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 40% 

 
e evaluare Procent din nota finală 
 
 


