
 

 
Descrierea postului Conferenţiar - poziţia II/B/2 - Agricultur ă, Ingineria şi protecţia 

mediului în agricultur ă 
Facultatea Agricultură 
Departament Protecţia mediului şi a plantelor 
Poziția în statul de 
funcții  

III/B/2 

Funcție Conferenţiar 
Disciplinele din 
planul de învățământ 

Monitorizarea calității mediului I 
Monitorizarea calității mediului II 
Monitorizarea fenomenelor de risc II 

Domeniul știin țific Agronomie 
Descriere post Postul de Conferenţiar, poziţia III/B/2, are în componenţă disciplinele: 

Monitorizarea calității mediului semestrul I (5 ore/săpt) din care: 
2h/sapt. curs si 3 h/sapt. lucrari practice, Monitorizarea calității 
mediului semestrul II (5 ore/săpt) din care: 2h/sapt. curs si 3 h/sapt. 
lucrari practice și Monitorizarea fenomenelor de risc semestrul II, 
3h/sapt. lucrari practice. 
Cursul Monitorizarea calității mediului I are drept obiectiv principal 
dobândirea de către studenţi a fundamentelor monitorizării calității 
mediului reprezentate de cunoştințele referitoare la concepte, principii 
şi noţiuni esenţiale, cu scopul dobândirii de către studenți a 
competenţelor necesare specialistului în domeniu şi dezvoltării la nivel 
individual a capacităţilor de elaborare, şi implementare a celor mai 
adecvate metodologii de supraveghere, prognoză, avertizare și 
intervenție necesare evaluării sistematice a dinamicii calitative a 
factorilor de mediu în vederea aprecierii stării de calitate a mediului, 
evoluției și implicațiilor sociale ale schimbărilor produse, în vederea 
adoptării celor mai bune măsuri impuse. Competențele profesionale 
urmărite a fi dobândite vizează, de asemenea, următoarele aspecte: 
analiza măsurilor de protecţie a mediului pentru utilizarea optimă a resurselor 
naturale, cooperarea cu instituţiile care au responsabilităţi in domeniul 
monitorizării şi managementului de mediu. 
Scopul lucrărilor practice este ca însusirea de către studenţi a bazelor 
metodologiei de laborator, înţelegerea aspectelor teoretice ce includ 
analize de laborator, discuții interactive. 
Cursul Monitorizarea calității mediului II are drept obiectiv principal 
dobândirea de către studenţi a cunoştințelor referitoare la metodologia 
clasică și instrumental de monitorizare a calitatii mediului,  cu scopul 
dobândirii de către studenți a competenţelor necesare specialistului în 



 

domeniu. Competențele profesionale urmărite a fi dobândite vizează: 
aplicarea mecanismelor proceselor si efectelor de origine antropică sau 
naturală care determină şi influenţează poluarea mediului, elaborarea  si 
implementarea metodologiilor specifice de monitorizare a calitatii mediului. 
Scopul lucrărilor practice este ca însusirea de către studenţi a 
metodologiei clasice și instrumentale, de monitorizare a calității 
mediului, studii de caz, simulări, brainstorming, aplicarea conceptelor, 
teoriilor, metodogiei de laborator, necesare samplinglului, analizei de 
mediu elaborării rapoartelor de mediu și formulării soluțiilor la apariția 
problemelor de mediu. 
Lucrarile practice la Monitorizarea fenomenelor de risc au ca obiectiv 
principal dobândirea de către studenţi a unor cunoştinte privind 
cunoaşterea mecanismelor de producere şi previziune a fenomenelor de 
risc. Competențele profesionale urmărite a fi dobândite vizează, de 
asemenea, următoarele adsprecte: explicarea mecanismelor proceselor 
si efectelor de origine antropică sau naturală care determină şi 
influenţează producerea și gestionarea fenomenelor de risc; analiza 
măsurilor de protecţie ce trebuie adoptate și implementate în condiții de 
risc cutremure, erupții vulcanice, cicloane, torande, alunecări de teren, 
inundații) şi elaborarea elaborarea metodologiei de implementare a 
acestora; aplicarea normelor legale si a celor mai bune tehnici 
disponibile (BAT) pentru prevenirea si diminuarea impactului 
fenomenelor de risc; cooperarea cu institutiile care au responsabilitati 
in domeniul monitorizarii si managementului fenomenelor de risc.   

Atribu țiile/activit ățile 
aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele 
Monitorizarea calității mediului și Monitorizarea fenomenelor de risc. 
Pregătirea activităţii didactice. 
Verificări teste examene şi verificări pe parcurs. 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă. 
Asistenţă la examene. 
Îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie. 
Elaborare materiale didactice. 
Activitate de cercetare ştiinţifică. 
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti. 
Participare la manifestări ştiinţifice. 
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultant şi 
de cercetare ale colectivului. 
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic. 
Alte activităţi pentru pregătirea practicăşi teoretică a studenţilor. 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica 
Metode instrumentale de analiză a probelor de mediu. 
Metode fizice. Spectrometria de absorbţie atomică. Spectrometria de 



 

emisie atomică. Spectrometria de absorbţie moleculară 

Metode de separare şi analiză. Metode cromatografice.  Cromatografia 
în strat subţire. Cromatografia de lichide 
Biomonitorizarea. Obiectivele biomonitorizării. Indicatori de calitate a 
biomonitorizării. Bioconcentrarea şi bioacumularea. Metode utilizate în            
biomonitorizare. Sisteme de biomonitoring integrat practicate la nivel 
naţional şi  internaţional. 
Monitorizarea poluării genice. Obiectivele monitorizării poluării 
genice. Indicatori de calitate. Sisteme de monitoring integrat a poluării 
genice practicate la nivel naţional şi internaţional. 
Tehnici de identificare a fenomenelor antropice de risc. 
Tehnici de identificare a fenomenelor atmosferice de risc. Descriere şi 
criterii de clasificare. 
Tehnici de evaluare a mecanismelor de impact a fenomenelor de hazard 
(accidentelor) 
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