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F I Ş A   D I S C I P L I N E I 1) 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior IOSUD - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

1.2. Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 

1.3. Departamentul Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului/Chimie 

1.4. Domeniul de doctorat Inginerie chimică 

1.5. Ciclul de studii universitare Doctorat 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Toxicitate și impact asupra factorilor de mediu 

2.2. Titularul disciplinei Prof. dr. ing. Ion Onuţu 

2.3. Anul de studiu I 

2.4. Semestrul  I 

2.5. Tipul de evaluare Examen  

2.6. Categoria disciplinei* DC 
* DO = discipline obligatorii / DCA = discipline de cunoaștere avansată /  DC = discipline complementare 
 

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

3.1. Total ore din planul de învăţământ 168 ore 

3.2. Distribuţia fondului de timp   

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  60 

Pregătire teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

Tutoriat 20 

Examinări 10 

Alte activităţi - 

Credite  12 
 

4. Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e  abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice 

 capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;  
 stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată.  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 - utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;  
- abilităţi de inter-relaţionare şi de lucru în echipă;  
- cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; 

 



   

 

F 595.21/Ed.2                                                                                                                         Document de uz intern 

5. Conţinut 

Categorii de compuşi chimici ecotoxici. Substanţe chimice toxice la locul de muncă; poluanţi 
în ecosisteme; efecte asupra populaţiilor. Evoluţia poluanţilor în mediul înconjurător 
(transport, procese chimice de gradare) 

 

11 

Observaţii 

Tehnici instrumentale de analiză a poluanţilor organici persistenţi. . Metode de determinare 
şi estimare in-situ a toxicităţii: bioteste, biomarkeri. Corelare cu structura compuşilor chimici 
poluanţi 

11  

Impactul activitǎţilor din industria de petrol care folosesc substanţe toxice asupra factorilor 
de mediu. Impactul utilizǎrii fluidelor de foraj asupra mediului marin 

14  

Formularea şi utilizarea substanțelor chimice cu o toxicitate acută minimă. 6 42 
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Periodice  
- Environmental Toxicology and Chemistry 
- Cell Biology and Toxicology 
- Toxicological Reviews 

- Journal of Toxicology. 
 

6. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului  

  
 

7. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 

P.P.A. Corectitudinea cunoștințelor, capacitatea de sinteză examen 
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