
FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre Program

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

1.2. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecția Mediului

1.3. Departamentul Departamentul de Știinţe Tehnice şi ale Naturii

1.4. Domeniul de studii Ingineria Mediului

1.5. Anul universitar 2020-2021

1.6. Ciclul de studii Master

1.7. Specializarea / Programul de
studii

Evaluarea şi controlul calităţii mediului

1.8. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă (IF)

2. Date despre Disciplină

2.1. Denumirea disciplinei DmGA3O01 Sisteme de management de mediu

2.2. Titular Plan învățământ Lungu Monica Elena

2.3. Asistent Gavrilaş Simona

2.4. Anul de studiu 2

2.5. Semestrul 1

2.6. Tipul de evaluare ES

2.7. Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3

3.2. Ore de curs pe săptămână 2

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42

3.5. Ore de curs pe semestru 28

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru 14

Distribuţia fondului de timp [Ore]

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 45

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

35

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 18

Intranet - Fișe Discipline https://core.uav.ro/raport-fise-discipline.php?id=7006216db0d505382...

1 din 4 28.09.2020, 15:38



3.4.4. Tutoriat 0

3.4.5. Examinări 10

3.4.6. Alte activități ... 0

3.7. Total ore studiu individual 108

3.8. Total ore pe semestru 150

3.9. Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. Precondiţii de
curriculum

Legislația privind protecția mediului, Tehnici de comunicare, Politica comunitară în
protecția mediului, Proiectare asistată de calculator, Tehnologii și biotehnologii de
depoluare.

4.2. Precondiţii de
competenţe

Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare, pentru a aprecia
calitatea, meritele și limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode și
teorii

5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul)

5.1. Condiţii de desfăşurare a cursului sală de curs cu videoproiector, flipchart

5.2. Condiţii de desfășurare a seminarului sală de curs cu videoproiector, flipchart

5.3. Condiţii de desfășurare a laboratorului

5.4. Condiţii de desfășurare a proiectului

6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul)

6.1.
Competenţe
profesionale

Ocupația „specialist în domeniul sistemelor de management de mediu "( cod COR 242301,
subgrupa 24, grupa minora 242, grupa de baza 2423, nivel de instruire 4, studii superioare)
este accesibilă oricărui absolvent de universitate (cu profil tehnic, economic sau echivalent)
- a fost instruit, calificat și certificat / înregistrat conform unor proceduri recunoscute (având
ca referențial standardul ocupațional)

6.2.
Competenţe
transversale

Aplicarea tehnicilor de interrelaționare în cadrul unei echipe; amplificarea și cizelarea
capacităților empatice de comunicare interpersonala și de asumare a unor atribuții specifice
în desfășurarea activității de grup în vederea tratării/ rezolvării de conflicte individuale/ de
grup, precum și gestionarea optima a timpului. Aplicarea strategiilor de perseverență,
rigurozitate, eficiență și responsabilitate în muncă, punctualitate și asumarea răspunderii
pentru rezultatele activității personale, creativitate, bun simț, gândire analitică și critică,
rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică
profesională în domeniul protecției mediului.

7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul)

7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei

Specialiștii în domeniul standardizării, auditului și evaluării conformității realizează
standarde profesionale și naționale; proiectează, realizează și dezvoltă sistemele de
management pentru domeniul calității, securității și siguranței alimentare; propun politici și
obiective pentru domeniul calității, mediului, securității informației și sănătății profesionale;
organizează și efectuează audituri prin care constată eficacitatea acestor sisteme de
management; evaluează conformitatea produselor și a sistemelor de management față de
reglementările sau standardele stabilite și față de prevederile conducerii organizației.
Obiectivele disciplinei sunt de atingere a competențelor profesionale cuprinse în Standardul
ocupațional pentru ocupația „specialist în sisteme de management de mediu "

7.2.
Obiectivele
specifice

Aplicarea tehnicilor de interrelaționare în cadrul unei echipe; amplificarea și cizelarea
capacităților empatice de comunicare interpersonala și de asumare a unor atribuții specifice
în desfășurarea activității de grup în vederea tratării/ rezolvării de conflicte individuale/ de
grup, precum și gestionarea optima a timpului. Aplicarea strategiilor de perseverență,
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rigurozitate, eficiență și responsabilitate în muncă, punctualitate și asumarea răspunderii
pentru rezultatele activității personale, creativitate, bun simț, gândire analitică și critică,
rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică
profesională în domeniul protecșiei mediului.
Un specialist în domeniulmanagementului de mediu trebuie să aibă capacitatea de a
implementa sistemul de management de mediu în conformitate cu standardele ISO 14001 și
de a acționa ca responsabil al sistemului .(deci ca reprezentant al managerului general), cu
precădere în întreprinderile mici și mijlocii. În plus, el trebuie să fie capabil de a efectua
audituri ale sistemului de management de mediu, proceselor și produselor.
Un specialist în domeniul sistemelor de management de mediu se caracterizează prin
deschidere spirituală, pragmatism și interes pentru eficiența muncii. El trebuie să fie loial, să
aibă capacitatea de a lucra în echipă și de a-și ameliora permanent propriile performante.
Un specialist în domeniul sistemelor de management de mediu trebuie sã fie competent în
implementarea și utilizarea tuturor tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de asigurare a
calității.
Unitățile și elementele de competentă prezentate în standardul ocupațional corespund
specificațiilor ocupaționale și criteriilor de calificare menționate în schema armonizată a
Organizatiei Europene pentru Calitate (EOQ) pentru calificarea și certificarea / înregistrarea
„profesioniştilor EOQ pentru calitate".

8. Conţinuturi (acolo unde este cazul)

8.1 Conţinut Curs Metode de predare Observaţii

1.Calitatea: istoric 2.Familia de standarde ISO 14001
3.Termeni si definitii 4.SR EN ISO 14001 7. Elaborare
sistem, documentare

prelegeri libere,
utilizând
videoproiectorul

2 6 4 10 6

8.2 Bibliografie Curs

1. Lungu Monica –Suport curs platforma SUMS
2. SR EN ISO 14001:2005/AC:2009, Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
3. Robert A. Meyers – Encyclopedia of environmental pollution and cleanup, vol I ,II, 1999

8.3 Conţinut Seminar Metode de predare Observaţii

Sistem de management al calităţii Clasificarea proceselor
Determinarea şi interconectarea proceselor Elementele
diagramei flux – Simboluri Matricea responsabilităţilor
Structura posibilă a manualului de mediu Structura
procedurilor

Discuţii libere,
dezbateri, studii de
caz

1 1 1 1 1 1 1

8.4 Bibliografie Seminar

1. Lungu Monica –Suport curs platforma SUMS
2. SR EN ISO 14001:2005/AC:2009, Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
3. Robert A. Meyers – Encyclopedia of environmental pollution and cleanup, vol I ,II, 1999

8.5 Conţinut Laborator Metode de predare Observaţii

8.6 Bibliografie Laborator

8.7 Conţinut Proiect Metode de predare Observaţii

8.8 Bibliografie Proiect

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul)

Conștientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor ți tehnicilor de învățare, pentru
dezvoltarea personală și profesională
Utilizarea eficientă a diverselor căi și tehnici de învățare – formare pentru achiziționarea informației de baze de
date bibliografice ș electronice atât în limba româna, cât și într-o limbă de circulație internațională, precum și
evaluarea necesității și utilizării motivațiilor extrinseci și intrinseci ale educației continue

10. Evaluare (acolo unde este cazul)

Tip
activitate

Criterii de evaluare Metode de evaluare
Pondere
din nota
finală
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10.1. Curs
Cunoașterea terminologiei specifică SMM Seria
standardelor ISO 14001 Cerințele ISO 14001

oral 30%

10.2.
Seminar

Elaborare a unei proceduri de sistem, specifică sau
operaționață

evaluare procedură
elaborată

70%

10.3.
Laborator

10.4.
Proiect

10.5 Standard minim de performanţă

Executarea operărilor specifice din sfera de producție în baza fișei postului cu respectarea cerințelor
standardului ISO 14001.
Realizarea unei proceduri cu identificarea și descrierea rolurilor profesionale de la nivelul unei echipe
subordonate
Elaborarea unui studiu tehnic prin utilizarea eficientă a surselor și resurselor relevante și actuale de
documentare (inclusiv internet, baze de date, cursuri online etc.)

Titular
Lungu Monica Elena

Asistent
Gavrilaş Simona

DIRECTOR DEPARTAMENT  
Conf.dr.ing. Lungu Monica

DECAN
Conf.univ.dr.ing. Virgiliu Gheorghe Călin CIUTINA
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