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Nr. credite transferabile: 4 

 

Statutul disciplinei: obligatoriu 

 

Titular disciplină: Șef. lucr. dr. Camelia Elena Luchian  

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  

 

 înţelegerea şi valorificarea noţiunilor de baza din domeniul depozitării şi reciclării 

deşeurilor. 

 cunoaşterea şi utilizarea corectă a noţiunilor de specialitate din domeniul  gestionării 

deşeurilor; înţelegerea provenienței şi caracterizarea tipurilor de deșeuri din punct de vedere fizic și 

chimic; 

 cunoaşterea posibilităţilor de reciclare a deşeurilor; 

 identificarea metodelor de colectare, depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor în 

scopul îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător. 

 

Conținutul disciplinei  

 

CURS (Capitole / subcapitole) 
1. Deşeurile 

1.1. Noţiuni generale 

1.2. Clasificarea deşeurilor  

1.3. Proprietăţi ale deşeurilor 

2. Legislaţia de mediu în domeniul deşeurilor 

3. Deşeurile municipale 

3.1. Clasificare 

3.2. Cantităţi şi compoziţie 

3.3. Deşeurile menajere 

3.4. Deşeuri stradale 

3.5. Deşeuri din construcţii 

4. Managementul deşeurilor industriale în România 

4.1. Haldele de steril minier şi uzinal tehnologic 

4.2. Iazurile de decantare 

4.3. Gospodărirea deşeurilor şi reziduurilor din industria minieră. 

5. Colectarea şi sortarea deşeurilor 

6. Elemente ale transferului deşeurilor 

6.1. Amplasarea stațiilor de transfer 

6.2. Structura și tipul staţiilor de transfer 

7. Depozitele de deşeuri 

7.1. Depozitarea simplă a deşeurilor 

7.2. Condiții de proiectare a unui depozit controlat pentru deșeuri 

7.3. Depozitarea controlată a deşeurilor 

7.4. Tipuri de depozite controlate 

7.5. Etapele amenajării unui depozit închis 

7.6. Criterii de închidere a unui depozit controlat 

8. Caracteristicile exploatării depozitelor controlate 

8.1. Materiale geosintetice utilizate la construcția depozitelor de deșeuri 

9. Metode de colectare și tartare a levigatului 

9.1. Monitorizarea și controlul gazelor provenite din depozitele controlate de deșeuri 



10. Tratarea termică și biologică a deșeurilor  

10.1. Incinerarea deşeurilor 

10.2. Fermentarea anaerobă 

10.3. Fermentarea aerobă 

11. Reciclarea deşeurilor 

Lucrări practice 

1. Determinarea cantităţii de deşeuri solide municipale 

2. Determinarea proprietăţilor fizice, chimice și biologice ale deşeurilor solide  

3. Precolectarea deșeurilor – determinarea numărului necesar de pubele sau containere, pentru 

o localitate, timp de 24 ore 

4. Determinarea traseelor de colectare a deșeurilor  

5. Tipuri de mașini de colectare și transport a deșeurilor 

6. Studiu de caz: depozitele de deşeuri periculoase pentru un agent economic din industria 

minieră 

7. Proiectarea unei stații de recuperare și reciclare a deșeurilor (SRM) 

8. Studiu de caz: depozit de deşeuri pentru un agent economic din industria farmaceutică 

10. Studiu de caz: metode de tratare, compostare a reziduurilor într-o fermă viticolă 

11. Prezentare proiect; concluzii  

14. Recapitulare. Concluzii finale asupra analizelor efectuate 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs 
Examen 60 

Prezența curs 10 

Lucrări practice 
Colocviu lucrări practice 10 

Test  20 

 

Persoana de contact 

Camelia Elena Luchian 

Facultatea de Horticultură - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0232407552 birou USAMV,  

fax: 0040 232 219175 

E-mail: camelialuchian@uaiasi.ro 

nota finală 

mailto:camelialuchian@uaiasi.ro

