FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Departamentul de Analiza şi Ingineria Mediului
Ingineria Mediului
Master
Evaluarea riscului și securitatea mediului /
Managementul Dezastrelor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei NMR7022 Riscurile transportului materialelor periculoase
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. dr. ing. Török Zoltán
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. dr. ing. Török Zoltán
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Ob.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
42
3.8 Total ore pe semestru
90
3.9 Numărul de credite
4

2
28
ore
14
14
14
0
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 cunoaşterea elementelor fundamentale de evaluarea riscurilor și
proprietățile substanțelor/materialelor periculoase
4.2 de competenţe
 tehnice; utilizarea calculatorului;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



necesită proiector digital şi laptop



acces la calculatoare pentru utilizarea programelor de modelare şi
simulare

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 cunoaşterea conceptelor şi principiilor de realizare a analizelor de risc pentru transportul
materialelor periculoase pe diferite căi de transport;
 dobândirea cunoştinţelor de întocmire a unei analize de risc de transport;





abilitatea de a realiza cercetări de literatură în toate formatele existente;
cunoaşterea utilizării unor programe de calculator;
dobândirea cunoştinţelor de întocmire a unui proiect de cercetare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice







dobândirea cunoştinţelor de întocmire a unui studiu de risc de
transport materiale periculoase.
însuşirea terminologiei de management al riscului;
cunoaşterea conceptelor şi principiilor de realizare a studiilor de risc;
studierea şi cunoaşterea metodelor, tehnicilor şi procedeelor pentru
evaluarea riscurilor;
alegerea traseului optim în funcție de nivelul de risc;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Concepte general privind transportul materialelor
periculoase:
- tipuri de substanțe, materiale și deșeuri
periculoase transportate;
- căi și moduri de transport;
2. Analiza istorică a accidentelor de transport materiale
periculoase.
- lecții învățate
- date statistice și baze de date

Metode de predare
prelegere, discuţii
interactive

Observaţii
- curs introductiv;

prelegere, discuţii
interactive,
prezentare materiale
vizuale: imagini și
video

- prezentare accidente
anterioare în care au fost
implicate substanțe
periculoase și au rezultat
pagube umane și
materiale;
- prezentarea bazelor de
date disponibile și a
statisticilor despre
accidente la nivelul UE și
RO.
- introducere în
Directivele principale
Europene privind
transportul materialelor
periculoase prin cale
rutieră, feroviară, aeriană
și navală.
- legislația la nivel
național

3.Legislația Europeană și națională privind transportul prelegere, discuţii
materialelor periculoase
interactive,

4. Detalierea căilor, modurilor și mijloacelor de prelegere, discuţii
transport conform legislației în vigoare
interactive

5. Aspecte metodologice privind procesul analizei de prelegere, discuţii
hazard. Metode și tehnici utilizate.
interactive

6. Analiza impactului accidentelor de transport prelegere, discuţii
materiale periculoase
interactive
7. Construirea, prioritizarea şi selectarea scenariilor prelegere, discuţii
de risc relevante
interactive
8. Evaluarea probabilității de producere a unor prelegere, discuţii
scenarii de accidente de transport materiale interactive
periculoase periculoase
9. Analiza expunerii în cazul transportului materialelor
periculoase
10. Analiza vulnerabilității în cazul transportului
materialelor periculoase

prelegere, discuţii
interactive
prelegere, discuţii
interactive

11. Cuantificarea riscului de transport materiale prelegere, discuţii
periculoase
interactive

12. Modalități de prevenire a accidentelor de transport
și optimizare rutelor.
Modalități de intervenție în cazul accidentelor de
transport.
13. Deșeuri periculoase transportate și riscurile
asociate
Comparația riscului de transport materiale și deșeuri
periculoase cu alte tipuri de risc la nivel național și
internațional.
Concluzii.

prelegere, discuţii
interactive
prelegere, discuţii
interactive

- aspecte specifice privind
mijloacele de transport
utilizate pe diferite căi de
transport;
- restricții și
incompatibilități;
- introducere în metode și
tehnici de identificare și
analiză hazarduri;
- identificarea
proprietăților substanțelor
periculoase;
- aspecte privind analiza
rutelor pentru transportul
materialelor periculoase;
- Determinarea zonei de
impact (distanța de
manifestare a hazardului)
- definirea scenariului și a
elementelor care descriu
un scenariu în detaliu
- metode și tehnici de
evaluare a probabilității
accidentelor de transport;
- analiza incertitudinii;
- categorii de elemente
expuse riscului;
- metode și tehnici de
analiza vulnerabilității;
- factori care influențează
vulnerabilitatea;
- modalități de prezentare
a riscului;
- cuantificarea riscului
conform metodologiei
naționale de evaluare a
riscului;
- alegerea rutei optime în
funcție de riscuri;
- practici de intervenție;
- Identificarea
proprietăților substanțelor
periculoase
- Aspecte privind analiza
rutelor pentru transportul
materialelor periculoase
- încadrarea riscului de
transport materiale
periculoase în riscurile la
nivel național și
comparație cu rezultatele
analizelor de risc din alte
țări UE.

14.Curs recapitulativ

prelegere, discuţii
interactive

- recapitulare;
- teme propuse pentru
examen;
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feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase.
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului Europeanşi al Consiliuluidin 16 decembrie
2008privind clasificarea, etichetareaşi ambalarea substanţelorşi a amestecurilor, de
modificareşideabrogare a Directivelor 67/548/CEEşi 1999/45/CE, precumşi de modificare a
Regulamentului (CE)nr. 1907/2006.
- Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează în
anexa C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9
mai 1980, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1983, astfel cum a fost modificată prin
Protocolul de la Vilnius încheiat la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001,
aprobată prin Legea nr. 53/2002.
- Ministerul Transporturilor - MT - Reglementare din 24 martie 2015, Reglementarea Aeronautică
Civilă Română RACR - TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase" ediţia 4/2015, din
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Locuri de acces: Biblioteca Centrală Universitară, Bibliotecile Facultăţilor de Ştiinţa şi Ingineria Mediului.
Biblioteca electronică a Centrului de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor, ISUMADECIP, Facultatea
de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Metode de predare
Observaţii
8.2 Lucrări practice
1. Prezentarea tematicii lucrărilor practice / proiectelor - prelegere;
individuale şi detalierea conținutului.
- discuţii interactive;
Surse și referințe bibliografice ce vor fi utilizate.

2. Analiza bazelor de date disponibile privind - prelegere;
statisticile accidentelor de transport
- discuţii interactive;
3. Identificarea și analiza hazardurilor
- prelegere;
- discuţii interactive;

4. Identificarea și analiza hazardurilor

- prelegere;
- brainstorming;
- discuţii interactive;

5. Analiza efectelor cu ajutorul programelor de
modelare și simulare: Effects/ALOHA (1):
Determinarea zonei de impact (distanța de manifestare
a hazardului)
6. Analiza efectelor cu ajutorul programelor de
modelare și simulare: Effects/ALOHA (2):
Determinarea zonei de impact (distanța de manifestare
a hazardului)
7. Elaborarea hărților de hazard de transport substanțe
periculoase (1)

- prelegere;
- lucru cu programe
de calculator

- Descrierea tipurilor de
transport
- Identificarea mijloacelor
și modurilor de transport
disponibile pentru diferite
tipuri și categorii de
substanțe/deșeuri
periculoase inclusiv
cantitățile maxime care
pot fi transportate,
cerințele speciale și
rețelele de transport
aplicabile
- Identificarea
proprietăților substanțelor
și deșeurilor periculoase
- Analiza rutelor pentru
transportul materialelor
periculoase
- Analiza de hazard
- lucru individual pe
calculator cu softul Effects
și/sau ALOHA

- prelegere;
- lucru cu programe
de calculator

- lucru individual pe
calculator cu softul Effects
și/sau ALOHA

- prelegere;
- lucru cu programe
de calculator
8. Elaborarea hărților de hazard de transport substanțe - prelegere;
periculoase (2)
- lucru cu programe
de calculator
9 .Analiza expunerii (1)
10. Analiza expunerii (2)
11. Analiza vulnerabilității

12. 1. Analiza riscului cu ajutorul programului
simulare Riskcurves. Elaborarea hărților de risc
transport substanțe periculoase (1).
2. Calcularea frecvenței scenariului de accident
13. Analiza riscului cu ajutorul programului
simulare Riskcurves. Elaborarea hărților de risc
transport substanțe periculoase (2).
Alegerea rutei optime în funcție de risc
- Finalizarea proiectelor individuale.

- prelegere;
- lucru cu programe
de calculator
- prelegere;
- lucru cu programe
de calculator

- lucru individual pe
calculator cu softuri GIS
- lucru individual pe
calculator cu softuri GIS

- lucru individual pe
calculator cu softuri GIS

de - prelegere;
de - lucru cu programe
de calculator

- determinarea factorilor
ce influențează
vulnerabilitatea
- aplicarea matricii de
vulnerabilitate
- lucru individual pe
calculator cu softul
Riskcurves

de - prelegere;
de - lucru cu programe
de calculator

- lucru individual pe
calculator cu softul
Riskcurves

14. Susținerea proiectelor individuale dezvoltate

- prelegere;
- lucru cu programe
de calculator

- verificarea proiectelor și
completarea lor în funcție
de lipsuri
- evaluarea proiectelor
individuale
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 cunoştinţele dobândite în cadrul cursului pot fi utilizate în domeniile: protecţiei mediului; în
companii cu profil de transport materiale sau deșeuri periculoase; domeniul academic; autorități
publice cu atribuții în transportul mărfurilor;
 absolvenţii pot să întocmească un studiu de risc de transport şi să lucreze în domeniul de consultanţă
în analiza şi evaluarea riscului de transport sau în cadrul autorităților publice locale, județene sau
guvernamentale.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

corectitudinea
răspunsurilor date la
subiecte;
corectitudinea proiectului;
aspectul general al
proiectului;
acurateţe la prezentare;

examen (scris – 2 ore)

10.3 Pondere din
nota finală
50 %

prezentare proiect (oral)

50 %

corectitudinea
răspunsurilor date la
întrebări;
10.6 Standard minim de performanţă
 minim nota 5 la proiect și minim nota 5 la examen
 prezență minim 80 % la activitățile de seminar/laborator
Data completării

22.04.2021...................
Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de curs

...........

Semnătura titularului de seminar

....................
Semnătura directorului de departament
…............................

......

