
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeș-Bolyai” 
1.2 Facultatea Biologie și Geologie 
1.3 Departamentul Geologie 
1.4 Domeniul de studii Geologie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Geologie aplicată / Master, cu frecvență 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Mineralogie ambientală 
2.2 Titularul activităţilor de curs Marcel Benea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Marcel Benea 
2.4 Anul de studiu   2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E  2.7 Regimul disciplinei Opt 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 
Tutoriat 18 
Examinări  4 
Alte activități  
3.7 Total ore studiu individual 98 
3.8 Total ore pe semestru 154 
3.9 Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Cristalografie, Mineralogie, Petrografie 
4.2 de competenţe  Cunoştinţe privind proprietăţile chimice, fizice şi mecanice ale rocilor 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Suport logistic video 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Participarea la minim 70% din lucrările de laborator este condiţie 
pentru participarea la examen 
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  însuşirea terminologiei mineralogice şi urmărirea unor aspecte particulare ale 
comportării compuşilor minerali; stăpânirea metodelor de stabilire a proprietăţilor 
mineralelor şi posibilităţile de utilizare ale acestora în diferite domenii. 
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  analiza şi sinteza proceselor de formare a mineralelor şi rocilor în funcţie de contextul 
chimic, termo-baric, climatic şi depoziţional specific. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1-2. Minerale „inerte”, „utile” sau „agresive” 
faţă de mediul înconjurător.  

Prelegere frontală 4 ore 

3-4. Reciclarea deşeurilor toxice utilizând 
compuşi minerali inerţi. Metode de concentrare 
ale metalelor în scopul protejării mediului. 

Prelegere frontală 4 ore 

5. Mineralogia zgurilor metalurgice şi a 
cenuşilor de termocentrală cu referire asupra 
interacţiunii acestora cu mediul înconjurător. 

Prelegere frontală 2 ore 

6. Mineralogia compuşilor radioactivi şi 
comportamentul acestora sub influenţa 
factorilor exogeni. 

Prelegere frontală 2 ore 

7-8. Caracterizarea mineralelor supuse uşor 
proceselor de alterare, localizate pe fisuri, şi 
implicaţiile acestora în stabilitatea masivelor de 
roci (grohotişuri de pantă, alunecări de 
versanţi, prăbuşirea galeriilor de mină, 
stabilitatea fronturilor carierelor etc.). 

Prelegere frontală 4 ore 

9-10. Utilizarea compuşilor minerali ca 
“bariere mineralogice” la stocarea deşeurilor 
industriale, menajere şi nucleare (procese de 
adsorbţie, capacitate de schimb ionic, suprafaţă 
specifică, granulometrie). 

Prelegere frontală 4 ore 

11-12. Mineralogia organismelor vii 
(“biominerale”). Mineralele şi sănătatea 
umană. 

Prelegere frontală 4 ore 

13-14. Monitorizarea proceselor de alterare-
dezagregare a mineralelor şi rocilor puse în 
operă. Tehnici de conservare şi de restaurare. 

Prelegere frontală 4 ore 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul vizează aspecte particulare ale compuşilor minerali prin prisma 
interacţiunii lor cu mediul înconjurator.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 

Se prezintă atât minerale “agresive” faţă de mediu, rezultate în urma unor 
procese industriale de preparare, cât şi compuşi minerali utilizaţi la fixarea 
unor elemente toxice sau ca “bariere mineralogice”, rezultând compuşi 
minerali “benefici”. 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Noţiuni recapitulative legate de compoziţia 
mineralogică, structura şi textura diferitelor 
tipuri de roci si produse artificiale. 

Lucrari practice individuale 2 ore 

2-3. Sulfuri şi sulfosăruri: bornit, marcasit, 
pirit, calcozin, covellin, cinabru, realgar, 
auripigment; tennantir, tetraedrit, proustit, 
pirargirit 

Lucrari practice individuale 4 ore 

4-5. Hidroxizi: gibbsit, brucit, diaspor, böhmit, 
goethit, lepidocrocit, manganit 

Lucrari practice individuale 4 ore 

6-7. Caracterizarea macro si microscopica ale 
zgurilor si cenusilor de termocentrala. 

Lucrari practice individuale 4 ore 

8-9. Carbonaţi: calcit, dolomit, aragonit, siderit, 
magnezit, rodocrozit, anglezit, azurit, malachit. 
Sulfaţi: gips, anhidrit, barit, calcantit, 
melanterit. Fosfaţi: apatit 

Lucrari practice individuale 4 ore 

10-11. Filosilicaţi: antigorit, crisotil, talc, 
caolinit, montmorillonit, illit, pirofilit, clorite. 
Zeoliţi: chabazit, natrolit, heulandit, 
clinoptilolit, stilbit. 

Lucrari practice individuale 4 ore 

12-13. Biominerale (whewellit, brushit, 
whitlockit, struvit, weddellit, Ca-apatit.). 

Lucrari practice individuale 4 ore 

14. Recapitulare proprietăţi macro şi 
microscopice ale mineralelor studiate 

Lucrari practice individuale 2 ore 

Bibliografie  

 

 

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



 conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară si din 
străinătate. 

 stăpânirea metodelor de stabilire a proprietăţilor mineralelor şi rocilor şi posibilităţile de utilizare ale 
acestora în diferite domenii. 

 evaluarea impactului şi propunerea de soluţii pentru protecţia şi reabilitarea zonelor afectate de factori 
de mediu. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Cunoasterea continutului 

informational 
Verificare (examinare) orală 70 % 

Capacitatea de a utiliza 
informatia intr-un context 
nou 

Verificare (examinare) orală  

10.5 Seminar/laborator Identificarea macro si 
microscopica a diferitelor 
tipuri de roci si produse 
sintetice. 

Verificare (examinare) 
practică 

30 % 

Identificarea diferitelor 
domenii de utilizare a 
produselor sintetice. 

Verificare (examinare) 
practică 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Cunoasterea a 60% din informatia continuta in curs 
 Cunoasterea a 80% din informatia de la laborator 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

...20.04.2018.............  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 

 

 

 


