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Domeniul știin țific Agronomie 
Descriere post Postul de Conferenţiar, poziţia III/B/3, are în componenţă ore de curs 

(7,93 ore/săpt) la disciplinele de Managementul realizării proiectelor 
semestrul II (1,43 ore/săpt), Tratarea şi epurarea apelor semestrul II 
(2,00 ore/săpt), Evaluarea impactului de mediu semestrul I (2,00 
ore/săpt), Managementul resurselor de aer semestrul I (2,50 ore/săpt) şi 
lucrări practice (5,18 ore/săpt) la disciplinele de Managementul realizării 
proiectelor semestrul II (1,43 ore/săpt), Tratarea şi epurarea apelor 
semestrul II (1,00 ore/săpt), Evaluarea impactului de mediu semestrul I 
(2,00 ore/săpt), Managementul resurselor de aer semestrul I (0,75 
ore/săpt). 
Cursul de Managementul realizării proiectelor are ca obiectiv principal 
dobândirea de către studenţi a unor cunoştinte privind conceptele, 
principiile şi noţiunile esenţiale specifice sistemului managementului 
proiectelor în vederea creerii unor competenţe necesare şi dezvoltarea la 
nivel individual a capacităţilor de elaborare, implementare şi evaluare a 
unor proiecte naţionale sau europene, precum şi modalităţile de 
identificare a unor potenţiale surse de finanţare a proiectelor. 
Scopul lucrărilor practice este ca studenţii să înţeleagă cunoştinţele 
teoretice prin aplicaţii practice utilizând studiile de caz, simulările, 
discuții interactive, brainstorming şi să aplice conceptele, teoriile, 
metodele și tehnicile pentru realizarea unui proiect. 
Cursul de Tratarea şi epurarea apelor are ca obiectiv principal 
dobândirea de către studenţi a unor cunoştinte privind principalele 
metode de epurare a apelor reziduale şi de tratare a apei pentru 
potabilizare, să se familiarizeze cu procesele unitare care intervin în 
cadrul tehnologiilor de epurare şi tratare a apelor, să cunoască 
principalele tipuri de tehnologii utilizate pentru planificarea şi 
exploatarea staţiilor de epurare şi tratare a apelor. Scopul lucrărilor 
practice este ca studenţii să-şi însuşească cunoştinţele privind modul de 
alegere a tehnologiei de epurare în funcţie de tipul poluanţilor prezenţi în 
apa uzată, privind dimensionarea diferitelor echipamentele şi instalaţiile 
necesare fiecărei tehnologii de epurare, calcul general al unei staţiei de 
epurare, să aplice conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare 
fundamentale din domeniul epurării apelor uzate, pentru formularea de 



proiecte, să cunoască standardele de calitate a apei (europene – 
naţionale) şi indicatorii de calitate ai apei și a metodelor de determinare 
şi să-şi formeze deprinderile analitice prin experimente de laborator 
pentru determinarea indicatorilor de calitate a apei urmând o procedură 
elaborată şi să interpreteze rezultatele obţinute prin compararea cu 
normativele în vigoare. 
Cursul de Evaluarea impactului de mediu are ca obiectiv principal 
dobândirea de către studenţi a unor cunoştinte, deprinderi şi abilităţi 
necesare în evaluarea impactului în contextul socio-economic actual, să 
înţeleagă noţiunile generale legate de evaluarea impactului şi a 
caracteristicilor procesului de evaluare a impactului asupra mediului, să-
şi însuşească cunoştinţe şi abilităţi privitoare la metodele şi tehnicile 
uzuale de evaluare a impactului, să se familiarizeze cu procedura de 
evaluare a impactului şi evaluare strategică de mediu. Scopul lucrărilor 
practice este ca studenţii să înţeleagă cunoştinţele teoretice prin aplicaţii 
practice utilizând studiile de caz, simulările, discuții interactive, 
brainstorming şi să aplice conceptele, teoriile, metodele și tehnicile 
pentru realizarea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului. 
Cursul de Managementul resurselor de aer are ca obiectiv principal 
dobândirea de către masteranzi a cunoştinţelor privind impactul 
diferitelor activităţi umane asupra calităţii aerului, idnetificarea şi 
cuantificarea emisiilor poluante, procesle tehnologice generatoare de 
poluanţi, tehnologiile alternative de reducere a surselor de poluare 
atmosferică prin modificări ale proceselor tehnologice şi instalaţii de 
purificare a gazelor emise în atmosferă. Lucrările practice au ca scop 
creerea unei imagini de ansamblu asupra originii, transportului şi 
transformările suferite de poluanţi în mediul atmosferic precum şi a 
impactelor asupra mediului şi sănătăţii umane  

Atribu țiile/activit ățile 
aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele 
Managementul realizării proiectelor, Tratarea si epurarea apelor, 
Evaluarea impactului de mediu, Managementul resurselor de aer. 
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice. 
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 
Fazele şi ciclul de viaţă al proiectelor – propunerea, iniţierea şi 
fezabilitatea, planificarea, implementarea, evaluarea/ finalizarea 
proiectului. 
Managementul riscului în proiecte. 
Surse de poluare a apelor. 
Tehnologii de epurare avansată a apei. 
Procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru un proiect de 
investiţie. 
Participanţi în procedura EIM şi ESI.  
Participarea publică în proiectele de evaluare de mediu 
Surse de poluare a aerului 
Emisiile provenite creşterea păsărilor. 
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