
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Știința mediului 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Știința mediului 

1.6. Calificarea Licenţiat în Ştiinţa mediului 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Știința mediului 

2.1. Denumirea disciplinei Audit de mediu 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

X - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Balázsi Ágnes, lector universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar dr. Balázsi Ágnes, lector universitar 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 5 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBFK0321 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar 

 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs – 

offline/online 

28 3.6. seminar –  

offline/online 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 33 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 10 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

c) Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

d) Tutoriat 3 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

 

 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector și tablă 

5.2.  De desfăşurare a seminarului Sală dotată cu videoproiector și tablă 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/09.09.2021 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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m
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en
ţe
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o
n

a
le

 
C1 Identificarea şi utilizarea definiţiilor, descrierilor, legilor şi principiilor ştiinţelor exacte si ale 

naturii intr-un context real. (1) 

C2 Utilizarea conexiunilor interdisciplinare în aprofundarea cunoştinţelor din domeniul ŞM. 

C3 Utilizarea metodelor, instrumentelor şi tehnologiilor pentru măsurare şi monitorizare. (1) 

C4 Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.  

C5 Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării  factorilor de mediu. (1) 

C6 Analiza şi comunicarea  informaţiilor cu caracter ştiinţific. (1) 
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tr
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 CT1 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 

răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară. 

CT3 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesi-

onală şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. (1) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Conceptul de audit. Principii de auditare. 

Prezentare 

PowerPoint, 

explicaţii, 

problematizare, 

schiţe şi desene pe 

tablă 

2 ore 

Competențe necesare unui auditor de mediu. 2 ore 

Obiectivele auditului de mediu. 2 ore 

Tipuri de audit de mediu. 2 ore 

Conținutul auditului de mediu. 2 ore 

Realizarea unui audit de mediu. Etapele procesului. 2 ore 

Tehnici de auditare. 2 ore 

Elaborarea documentației auditului de mediu. 2 ore 

Tipuri de neconformități. 2 ore 

Auditul sistemelor de management de mediu. 2 ore 

Auditul evaluării impactului asupra mediului. 2 ore 

Evaluarea costurilor de audit. Audit intern și extern. 2 ore 

Evaluarea riscului de mediu. 2 ore 

Auditul de prevenire a poluării. 2 ore 

Bibliografie: 

Dragoş D.C., Velişcu R. 2004. Introducere în politica de mediu a Uniunii Europene. Ed. Accent, Cluj-

Napoca. (1) 

Dumitraşcu A.E. 2016. Managementul calităţii mediului – aplicaţii. Matrix Rom, Bucureşti. (1) 

Kerekes S., Szlávik J. 2003. A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei. KJK-KERSZÖV Jogi és 

Üzleti Kiadó, Budapest. (2) 

Majtényi B. 2012. A környezet nemzetközi jogi védelme. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (1) 

Nicoară M. 2009. Legislaţie, instituţii şi politici de mediu. Tehnopres, Iași. (1) 

Petrescu-Mag R.M. 2008. Politici, instituţii şi legislaţie pentru mediu. Academic Press, Cluj-Napoca. (1) 

Szlávik J., 2005. Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 

Budapest. (1) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoașterea, înțelegerea și interpretarea noțiunilor și metodelor principale de 

audit de mediu, în vederea luării unor decizii legate de organizația și 

managementul de mediu. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Cunoașterea și înțelegerea principiilor utilizate în auditul de mediu, precum și a 

reglementărilor în vigoare privind mediul. Utilizarea de metode adecvate pentru 

evaluarea și documentarea măsurii în care organizația, managementul, 

infrastructura și echipamentele de mediu corespund cerințelor securității de 

mediu. Înțelegerea și aplicarea practicilor corespunzătoare în armonizarea 

funcțiilor de control managerial și politicile de mediu.  



8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 

Discutarea unor întrebări și probleme legate de tipurile și etapele 

auditului de mediu. 

Pregătire 

individuală 

tematică,  

dezbateri, simulări. 

2 ore 

Prezentarea și discutarea unor studii de caz privind realizarea auditului de 

mediu 

4 ore 

Întocmire și completare de chestionare privind legislația și standardele 

care stau la baza auditului de mediu. 

2 ore 

Exerciții de simulare în grup a unor etape ale auditului de mediu. 4 ore 

Exercițiu de elaborare a unui raport de audit de mediu. 2 ore 

Bibliografie:  

Bowers M.B. 1997. Practical guide to environmental impact assessmen. McGraw Hill, New York. (1) 

Cascio J., Woodside G., Mitchell P. 1996. ISO 14000 guide: the new international environment management 

standards. McGraw Hill, New York. (1) 

Dumitraşcu A.E. 2016. Managementul calităţii mediului – aplicaţii. Matrix Rom, Bucureşti. (1) 

Nicoară M. 2009. Legislaţie, instituţii şi politici de mediu. Tehnopres, Iași. (1) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în corelație cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiile 

profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul Ştiinţei Mediului.  

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la seminarii este obligatorie, fiecare absență motivată se poate recupera prin elaborarea unei lucrări 

din tema seminarului respectiv. Pentru prezentarea la examen este obligatorie obținerea notei minime de 5 la 

seminar.  

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Se evaluează cunoştinţele 

teoretice acumulate. 

Examen scris/oral – 

offline/online 
70% 

10.5 . 

 

Seminar Se evaluează cunoştinţele 

teoretice şi practice acumulate. 

Scris și oral – 

offline/online 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoașterea cadrului legislativ privind auditarea sistemelor de management de mediu, a etapelor și 

tehnicilor de auditare, respectiv a modului de elaborare a documentației de audit. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

02.07.2021.    dr. Balázsi Ágnes    dr. Balázsi Ágnes 

         

 

 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 08.09.2021.                  dr. Poszet Szilárd 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

dr. Poszet Szilárd 

  
 


