Poluarea si protecția ecosistemelor (ANUL II, SEMESTRUL III)
Nr. credite transferabile: 2
Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (opțională)
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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmărește explicarea problematicii deosebit de complexe şi acute a crizei
poluării mediului înconjurător din ultimele decenii, datorită dezvoltării accelerate a societății
umane. Problematica mediului înconjurător a căpătat o dimensiune planetară, noţiunile referitoare
la aspectele de mediu au pătruns în toate domeniile vieţii și societăţii umane, în domeniile
economice, sociale, politice, legislative, în educaţie, cultură.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu metode și tehnici de protecție și
eliminare a poluanților din diverse componente de mediu: aer, apă, sol.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole)
Introducere în domeniul protecției mediului. Necesitatea studiului si acțiunilor de protecție
a mediului
Principalele riscuri de mediu
Poluarea și protecșia atmosferei
Poluarea și protecția apelor și sistemelor acvatice
Poluarea și protecția solului
Conservarea biodiversității
Supravegherea și controlul calității mediului în sistemele antropizate

Lucrări practice
Metode de prelevare a probelor din diferite componenete de mediu
Procedee de eliminare a poluanților gaze și vapori din atmosferă
Procedee de eliminare a poluanților particulați din aer
Procedee specifice pentru epurarea apelor uzate municipale prin metode de reținere a
poluanților si decantare
Epurarea biologică a apelor uzate municipale

Tehnici de epurare a apelor provenite din industria alimentară
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor.
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