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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI
Evaluarea riscului climatic şi a potenţialului climatoterapeutic
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava
Istorie şi Geografie

Facultatea
Departamentul

Geografie

Domeniul de studii

Geografie

Ciclul de studii

Masterat
GIS și PT/TDR

Programul de studii/calificarea
2.

Date despre disciplină

Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs

EVALUAREA RISCULUI CLIMATIC ŞI A POTENŢIALULUI
CLIMATOTERAPEUTIC
Conf. univ. dr. Dumitru Mihăilă

Conf. univ. dr. Dumitru Mihăilă
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
I
Semestrul
II
Tipul de evaluare
Examen
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei
DAP
DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
Număr de ore pe săptămână
4 Curs 2 Seminar 0.5/GIS
Totalul de ore din planul de învăţământ
42 Curs 28 Seminar
7

Laborator
Laborator

0.5/TDR
7

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:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite

Proiect
Proiect
ore
84
27
18
4

129
175
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Cunoștințe aprofundate de climatologie, riscuri naturale balneoclimatologie
Competenţe Operare pe calculator (Excel, ArcGIS, PowerPoint),
Utilizare GPS, aparat de fotografiat, aparatură și instrumentar meteorologic,
Bună comunicare cu terți în vederea finalizării unor anchete/sondaje de opinie pe teren,
Abilități de prezentare a unei teme de cercetare.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Videoproiector, unitate PC, Harta fizică a lumii și a României
Seminar
 O parte din orele de seminar se vor desfăşura în incinta corpului E în sălile
aferente Departamentului de Geografie, iar o altă parte se pot/vor desfășura în teren
Desfăşurare
prin aplicaţii practice
aplicaţii
Laborator

Proiect

 Pe teren pot fi evaluate/cartate sau culese informații legate de efectele unor fenomene meteo-climatice (și asociate) de risc.
 O parte a aplicaţiilor practice se pot desfăşura în teren în staţiunile balneoclimaterice din Moldova (Vatra Dornei – Dorna
Arini, Cacica - Solca, Gura Humorului, Durău, Târgu Ocna, Slănic Moldova etc.), sau în locaţiile cu vocaţie balneoclimatologică din
această regiune (valea Sucevei superioare, Valea Bistriței Aurii, Rarău, Lucina, Oușoru etc.) după un program ce poate suferi
modificări anuale, în funcție de starea vremii sau alte constrângeri.

6. Competenţe specifice acumulate
 - cunoasterea și întelegerea cauzelor, a mecanismelor declanşatoare şi a impactului asupra mediului indus
Competenţe
1/8

Programa analitică / Fişa disciplinei
profesionale

Competenţe
transversale

7.

de fenomenele atmosferice periculoase;

cunoaşterea d e t a l i i l o r l e g a t e d e evoluţia temporală şi distribuţia spaţială a parametrilor
ce dau riscul;
 clasificarea potrivit unor criterii diverse a fenomenelor atmosferice de risc;
 - definirea şi utilizarea corectă a terminologiei de specialitate din domeniul riscurilor;
 - explicarea mecanismului declanşator, a comportamentului evolutiv a unui fenomen de risc, cu expunerea
consecinţelor anticipate ale desfăşurării acestuia;
 - interpretarea hărţilor sinoptice ca bază a analizei genetico - evolutive a unui fenomen atmosferic de risc;
 - interpretarea cauzală a influenţei factorului geografic şi antropic în atenuarea sau potenţarea unui
fenomen atmosferic periculos;
 - emiterea unui plan de măsuri în diferite etape pentru a minimaliza efectele sale,
 utilizarea unor indicatori şi indici sintetici de cuantificare cantitativ-valorică a parametrilor fenomenelor şi
proceselor atmosferice de risc;
 necesitatea cercetării algoritmizate exhaustive a manifestărilor atmosferice periculoase incluzând etape ce
pornesc cu anticiparea lor şi finalizând cu planurile de măsuri de prevenţie şi acţiune concrete;
 întocmirea studiilor de risc pe bază de seturi de date şi informaţii complexe, complete şi cu o argumentaţie
statistică grafică şi cartografică satisfăcătoare;
 capacitata de a gestiona din postura de principal responsabil o situaţie de risc reală.
 cultivarea spiritului de cunoaştere şi bună gestiune a mediului, de autoperfecţionarea continuă;
 buna integrare în echipe eterogene de specialişti, cu asumarea unui program de muncă strict şi a unor
obiective clare;
 disponibilitatea la efort intelectual şi fizic prelungit;
 capacitatea de a lua decizii corecte în condiţii de presiune a timpului;
 reacţia pozitivă la sugestii;
 evaluarea corectă a resurselor de care se dispune în cazul unei intervenţii în situaţii de risc.
 - cunoaşterea procedurilor profilactice, curative şi de tratament utilizate în staţiunile climaterice,
balneoclimaterice şi în bazele de tratament aferente acestora, operarea cu metode de cercetare specifice
balneoclimatologiei, utilizarea diferiţilor monitori, capabilitatea de a întocmi, gestiona şi prelucra baze de date,
realizarea de modele matematice, statistice, grafice şi cartografice corecte, utile şi sintetizatoare, realizarea de studii
de caz care să vizeze evaluarea potențialului balneoclimatic al unor stațiuni turistice și luarea unor măsuri care să
contribuie la creșterea acestuia.
 Disponibilitatea de a lucra după un program riguros cu obiective clare, capacitatea de a asculta şi analiza
opiniile celorlalţi şi de a-şi expune opiniile, disponibilitatea la efort prelungit, flexibilitate în luarea deciziilor.
 Capacitatea de a lucra în echipe interdisciplinare la realizarea unor studii de risc climatic sau
balneoclimatice complexe şi de a transmite/difuza către grupurile vizate/ţintă în limba română/într-o limbă de
circulaţie internaţională şi în diverse formate (prezentări orale, pliante, postere, filme, Power Point etc.) aceste
informaţii.

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

Obiectivele generale al disciplinei

Obiective specifice

8.
Curs

Ințelegerea mecanismului genezei, al evoluției și încetării unui fenomen meteoclimatic de risc, al spațialității și temporalității acestuia.
Cunoaşterea influenţelor pe care factorii de mediu (aerul, apa) le exercită direct sau
indirect asupra organismului uman contribuind la generarea anumitor stări patologice sau la
profilaxia, recreerea, relaxarea, refacerea tonusului respectiv la tratamentul / recuperarea în
urma unor afecţiuni. Evidenţierea elementelor de atractivitate turistică balneoclimatică
pentru staţiunile turistice româneşti.
Identificarea şi perceperea într-un mod sistemic a matricei de fenomene meteoclimatice periculoase care pot să fie generate în cadrul atmosferei la diferite rezoluţii
spaţiale şi temporale.
Interconectarea sistemului de fenomene de risc atmosferic, cu cele care acţionează în
diferite grade de dependentă de primele, la nivelul celorlalte învelişuri geografice (relief,
ape, sol, economie şi societate).
Realizarea de studii de impact aplicate de risc meteo-climatic şi asociat pentru
anumite arii şi destinaţii.
Identificarea celor mai importante legături aer-apă – organismul uman.
Găsirea celor mai bune metode şi mijloace de explorare a realităţii bioclimatice cu
obţinerea unor informaţii esenţiale pentru caracterizarea complexă a unei entităţi turistice.
Însuşirea de către viitorii specialişti geografi a metodologiei de lucru şi a utilizării
diverşilor monitori pentru cercetarea realităţii bioclimatice în teren.
Consultarea celor mai relevante surse bibliografice şi, prin raportarea la ele, realizarea
unor progrese în plan ştiinţific în viitoarele analize balneo-climaterice aplicate.
Realizarea de studii aplicate anumitor puncte sau arii de atractivitate
balneoclimatologică.

Conţinuturi
Nr. ore

Metode de predare

PARTEA I Evaluarea riscului climatic
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Observaţii

Programa analitică / Fişa disciplinei
1)

Cauzele riscurilor climatice

2

2)

Clasificarea riscurilor climatice

2

3)

Riscuri climatice din sezonul cald al anului

2

4)

Riscuri climatice din sezonul rece al anului

2

5)

Riscurile climatice din anotimpurile de tranziție

2

6)
anului

Riscurile climatice care sunt posibile tot timpul

7)

Riscuri climatice în România. Studii de caz

2
2

Prelegerea intensificată, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea intensificată, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația

PARTEA A II-A Evaluarea potențialului climatoterapeutic
8) Potențial turistic. Potențial climatic. Proceduri
Prelegerea intensificată, explicația,
climatoterapeutice practicate în stațiunile turistice sau în alte
2
problematizarea, conversația
locații
9) Metode de evaluare a potențialului climato - turistic
10) Evaluarea potențialului balneoclimatic al stațiunilor
turistice montane
11) Evaluarea potențialului balneoclimatic al stațiunilor
turistice din etajul dealurilor și podișurilor
12) Evaluarea potențialului balneoclimatic al stațiunilor
turistice din etajul de câmpie
13) Evaluarea potențialului balneoclimatic al stațiunilor
turistice de pe litoralul Mării Negre
14) Măsuri ce pot fi luate pentru creșterea potențialului
balneoclimatic al stațiunilor turistice românești. Studiu de
caz detaliat pe regiunea Moldova
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)

2
2
2
2
2

Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația
Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația

2

Prelegerea, explicația,
problematizarea, conversația

Nr. ore

Metode de predare

PARTEA I: Evaluarea riscului climatic
1) Analiza ponderii importanței factorilor generatori
de fenomene climatice de risc. Lanțuri trofice ale
fenomenelor de risc.
2) Clasificarea
și
ierarhizarea
fenomenelor
naturale/climatice de risc conform cu criteriul Bryant, 1991.
3) Indici climatici, bioclimatici care cuantifică riscul
climatic. Evaluarea impactului fenomenelor climatice de
risc din perioada caldă a anului – studiu de caz pe baza
claselor de evaluare a vulnerabilității – Alexander, 2005
4) Evaluarea impactului fenomenelor climatice de
risc din perioada rece a anului – studiu de caz pe baza
claselor de evaluare a vulnerabilității – Alexander, 2005
5) Evaluarea impactului fenomenelor climatice de
risc din anotimpurile de tranziție sau care sunt posibile tot
timpul anului – studiu de caz pe baza claselor de evaluare a
vulnerabilității – Alexander, 2005
6) Hărțile sinoptice și fenomenele climatice de risc.
Percepţia fenomenelor climatice de risc. Importanţă.
Modalităţi de abordare.
7) Metodologia întocmirii unui studiu de analiză
regională/locală a fenomenelor climatice de risc. Evaluarea
riscurilor climatice din România. Managementul acestora.
PARTEA a II-a Evaluarea potențialului climatoterapeutic
8) Locul ocupat de potențialul climato-turistic în
matricea de potențial turistic al unei stațiuni turistice.
Turismul balneoclimatic – ponderea și importanța sa.
Proceduri climatoterapeutice. Atractivitatea dată de acestea.
9) Evaluarea potențialului climato-turistic al unui loc
cu ajutorul indicilor bioclimatici și climato-turistici sau prin
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1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația,
modelarea

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

Observaţii

Programa analitică / Fişa disciplinei
intermediul sondajelor de opinie.
10) Evaluarea
potențialului
climato-turistic
al
unei/unor locații/stațiuni turistice montane (Rarău,
Câmpulung, Vatra Dornei, Durău, Slănic Moldova,
Herculane, Moneasa, Geoagiu).
11) Evaluarea
potențialului
climato-turistic
al
unei/unor locații/stațiuni turistice din etajul de dealuri și de
podiș (Cacica, Gura Humorului, Tg. Ocna, Piatra Neamț).
12) Evaluarea
potențialului
climato-turistic
al
unei/unor locații/stațiuni turistice din etajul de câmpie
(Nicolina, Amara, Băile Felix).
13) Evaluarea
potențialului
climato-turistic
al
unei/unor locații/stațiuni turistice de pe litoralul românesc
al Mării Negre (Sulina, Mangalia, Techirghiol).
14) Promovarea balneoclimatologică a unei locaţii
turistice. Realizarea unui material de promovare a unei
locații cu potențial climatoterapeutic și balneologic (film,
poster, clip publicitar, pliant, flyere etc.). Promovarea prin
intermediul internetului. Harta bioclimatică și cu staţiunile
balneoclimatice româneşti/din Moldova.

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația

1

Expunerea, explicația, dialogul,
problematizarea, observația,
modelarea

Posibil ca
aceste ședințe
să se
desfășoare în
teren în o
parte din
stațiunile
turistice
vizate

Este posibil
ca această
ședință să se
desfășoare în
teren la
Cacica/Vatra
Dornei

Bibliografia utilizată pentru fundamentarea notelor de curs și a aplicațiilor
Partea I – Evaluarea riscului climatic
Apostol L. (2000) – Meteorologie şi climatologie – Curs, Editura Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava,
Bălteanu D., Mihaela Şerban (2005) – Modificări globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor. Editura
Coresi, Bucureşti,
Bogdan Octavia, Elena Niculescu (1999) – Riscurile climatice din România, Academia Română, Institutul de Geografie Bucureşti.
Editura Saga-Internaţional, Bucureşti
Bogdan Octavia, I. Marinică (2007) – Hazarde meteo-climatice din zona temperată. Geneză şi vulnerabilitate cu aplicaţii la
România. Editura ,,Lucian Blaga” Sibiu
Bryant E.A. (1991) – Natural Hazards, Cambridge University Press
Busuioc Aristiţa (2003) – Schimbări climatice – perspective globale şi regionale, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a INMH, Bucureşti,
Ciulache S. (1971) – Topoclimatologie şi microclimatologie – Curs, Facultatea de Geologie - Geografie, Univ. Bucureşti,
Ciulache S., Nicoleta Ionac (1995) – Fenomene atmosferice de risc şi catastrofe climatice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
Ciulahe S. (2002) – Meteorologie şi Climatologie, Editura Universitară, Bucureşti,
Croitoru Adina-Eliza (2003) – Fenomene climatice de risc. Caiet de lucrări practice. Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca
Donisă I. , Erhan Elena (1974) – Curs de climatologie a României, Editura Univ. ,, Al. I. Cuza ”, Iaşi,
Erhan Elena (1988) – Curs de Meteorologie – Climatologie, Partea a II- a - Climatologie, Curs multiplic., Univ. „AL.I. Cuza”,
Mihăilă D., Tanasă I. (2010) – Introducere în meteorologia practică, Editura Univ. ,,Ştefan cel Mare” Suceava
Moldovan F. (2003) – Fenomene climatice de risc, Editura Echinox, Cluj-Napoca,
Şerban Eugenia (2010) – Hazarde climatice generate de precipitaţii în Câmpia de Vest situată la nord de Mureş, Editura
Universităţii din Oradea,
Teodoreanu Elena (2007) – Se schimbă vremea? O întrebare la început de mileniu, Editura Paideia, Bucureşti
Starke Linda (2009) – Starea lumii. Despre încălzirea globală. Traducere. Editura Tehnică, Bucureşti
Şorocovschi V. şi colab. (2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2012, 2013, 2014) – Riscuri şi catastrofe, Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca,
www.uni-bonn.de/isdr
www.uni-bonn.de/ihdp
www.wmo.ch
www.wetternzentrale.de
http://terra.nasa.gov,
http://earthobservatory.nasa.gov
Bibliografie minimală recomandată pentru studenţi – Evaluarea riscului climatic
Bogdan Octavia, Elena Niculescu (1999) – Riscurile climatice din România, Academia Română, Institutul de Geografie Bucureşti.
Editura Saga-Internaţional, Bucureşti
Bogdan Octavia, I. Marinică (2007) – Hazarde meteo-climatice din zona temperată. Geneză şi vulnerabilitate cu aplicaţii la
România. Editura ,,Lucian Blaga” Sibiu
Ciulache S., Nicoleta Ionac (1995) – Fenomene atmosferice de risc şi catastrofe climatice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
Croitoru Adina-Eliza (2003) – Fenomene climatice de risc. Caiet de lucrări practice. Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca
Moldovan F.(2003) – Fenomene climatice de risc, Editura Echinox, Cluj-Napoca,

Bibliografia utilizată pentru fundamentarea notelor de curs și a aplicațiilor
Partea a II-a – Evaluarea potențialului climatoterapeutic
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Programa analitică / Fişa disciplinei
Aionesei M., Deleanu M., Alexa M. E. (1988), Aeroionizarea negativă, Edit. Tehnică, Bucureşti, 224pg.
Apostol L. (2000), ,,Meteorologie şi climatologie”, Editura Universităţii ,,Ştefan cel Mare”, Suceava, 133 pg.
Ardeleanu I., Barnea M., (1973), ,,Elemente de biometeorologie medicală”, Edit. Medicală, Bucureşti
Barnea M., Calciu Al. şi colab. (1979), ,,Ecologie umană”, Editura Medicală, Bucureşti
Barnea M., Ursu P. (1969), ,,Protecţia atmosferei împotriva impurificării cu pulberi şi gaze”, Editura Tehnică, Bucureşti
Bălteanu Dan, Şerban Mihaela (2005), ,,Modificări globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor”, Editura
C. N. I. ,,Coresi” S. A., Bucureşti
Bâca I. (2012), ,, Potenţialul hidro-climatic şi valorificarea sa în turism, note de curs”, Bistriţa,
Becancenot J. P. (1974), ,,Premières données sur les stres bioclimatiques moyens en France”, Annales de géogr., Nr 459, LXXXIII,
sept. – oct.
Berlescu Elena (1982), ,,Dicţionar enciclopedic medical de balneoclimatologie”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
Berlescu Elena (1998), ,,Enciclopedia de balneoclimatologie a României”, Editura ALL, Bucureşti
Bican - Brişan Nicoleta, Huţanu Simona, Murăşanu G. (2012), ,,Valori ale concentraţiei de particule materiale în microclimatul
Salinei Turda, Tg. Ocna şi Praid (România)” lucrările Conferinţei Naţionale de Speleoterapie, Turda, 2011, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
Bobic D. (1971), ,,Importanţa fondului forestier pentru ocrotirea sănătăţii publice”, Revista pădurilor Nr. 12
Bogdan Octavia (2009), ,,Bazele teoretice ale meteorologiei”, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga” Sibiu, 433 pg.
Bonifaciu S., Berindei I., Buta I., Cucu V., Lupescu I., Măhăra Gh., Oancea D., Povară I., Roşu Al., Savu Al., Stoica
Georgeta, Stoicescu N., Swizewski C. (1983), ,,România. Ghid turistic”, Editura Sport – Turism, Bucureşti
Buckalew L. W., Rizzuto A. (1982, Aug), ,,Subjective Response to negative air ion exposure”, Aviation, space, and environmental
medicine, 53, (8) 822-3
Buckalew L. W., Rizzuto A. (1984, Aug), ,,Negative air ion effects on human performance and physiological condition”, Aviation,
space, and environmental medicine. 55, Part 8, 731-734
Bunescu Iulia, Enache L. (2013), ,,The balneoclimatic potential of the Slanic Moldova resort”, Balneo Research Journal, Vol. 4, No
2
Călin M. R., Simionca Iu. (Ghe), Călin Mihaela Antonina, Mera O., Rădulescu Ileana (2012), ,,Măsurări ale radioactivităţii în
mina Salina Turda, România”, lucrările Conferinţei Naţionale de Speleoterapie, Turda, 2011, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca
Cheval S., Dragne Dana (2003), ,,Deviaţia standard”, Indici şi metode cantitative utilizate în climatologie, Editura Universităţii din
Oradea
Ciulache S (2004), ,,Meteorologie şi climatologie”, Editura Universitară, Bucureşti, 469pg.
Ciulache S., Ionac Nicoleta (1998), ,,Climatologie comportamentală”, Editura Universităţii Bucureşti
Croitoru Eliza-Adina (2003), ,,Fenomene climatice de risc. Caiet de lucrări practice”, Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca
Decourt N. (1975), ,,L’aténuation du bruit par la végétation”. Revue forèstière française, Nr. 6
Deleanu M. (1973), ,,Medicine termale e climatologia”, Milano, 20
Deleanu M. (1975a), ,,Contributions a l'étude de l'action neurohumorale des aeroions”, Problèmes d'ionisation et d'aero-ionisation.
G. R. Roger, Paris, 105
Deleanu M. (1975b), ,,Aeroionizarea păduri şi semnificaţia ei sanitară pentru organism”, Simpozionul ,,Om şi biosferă”, Academia
R. S. România, Bucureşti
Dragotă Carmen (2003), ,,Indicele de confort temperatură-umezeală (ITU)”, Indici şi metode cantitative în climatologie, Edit.
Univ. din Oradea, 47
Enache L., Bunescu Iulia (2012), ,,Microclimatul şi ionizarea naturală a aerului în unele incinte subterane (studii de caz: Salinele
Turda, Cacica, Ocna Dej şi Peştera Fundata – Râşnov)”, lucrările Conferinţei Naţionale de Speleoterapie, Turda, 2011,
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Bibliografie minimală recomandată studenților:
Mihăilă D. (2014) – Atmosfera terestră. Elemente de favorabilitate sau nefavorabilitate pentru organismul uman și activitățile
turistice, Editura Sedcom Libris, Iași, 233p
Teleki, M şi colab., (1984), Cura balneoclimatică din România, Editura Sport – Turism;
Teodoreanu Elena şi colab., (1984), Bioclima stațiunilor balneare din România, Edit.Sport - Turism, Bucureşti;
Teodoreanu Elena şi colab., (1986), Cura balneoclimatică – indicații şi contraindicații, Ed. Medicală, Bucureşti.
Teodoreanu Elena, 2002, Bioclimatologie umană, Ed. Academiei Romane, Bucuresti;
Teodoreanu Elena, 2004, Geografie medicală, Ed. Academiei Romane, Bucuresti;
Teodoreanu Elena, Gaceu O. (2013) – Turism balneoclimateric în România, Editura Universității din Oradea, 223p
*** Ordonanța 109 din 31 august 2000 (Ordonanța 109/2000) privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența
medicală balneară și de recuperare

9.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Cursul și lucrările practice răspund unor reale nevoi a angajatorilor din domeniul administrativ/al mediului/al
turismului de a avea în rândul angajaţilor persoane cu capabilitatea de a manageria riscul meteo-climatic și asociat, de
a transpune realitatea turistică în faţa unui public avizat şi dornic de cunoaştere, de a recomanda în cunoştinţă de cauză
destinaţii pentru turismul balneoclimatic, de a modela extrem de diversificat şi plastic elementele de atractivitate
balneoclimatică.
10. Evaluare
Tip activitate

Curs

Seminar

Criterii de evaluare
Cunoaşterea terminologiei specifice din domeniul riscurilor și
al turismului climatoterapeutic și balneologic;
Cunoașterea mecanismelor de declanșare, evoluție și stingere
a fenomenelor meteorologice și a proceselor climatice
periculoase;
Caracterizarea particularităţilor etajării bioclimatice, a
procedurilor
climato-terapeutice
cu
indicaţiile
şi
contraindicaţiile lor și evaluarea riscurilor climatice/a
potențialului climatoterapeutic.
Prezentarea unui portofoliu în care să fie incluse, hărţile
vulnerabilității teritoriului la diferite fenomene meteorologice
periculoase, chestionare pe problematica riscului meteoclimatic, a unor studii de risc aplicat pe anumite teritorii;
Realizarea de studii bioclimatice, studii climatoterapeutice
aplicate, pliante/ filme/ prezentări PowerPoint de promovare a
unor trasee/circuite sau locaţii balneoclimatologice.

Metode de evaluare

Pondere din
nota finală

Evaluare
sumativă
scrisă - examen

50 %

Portofoliu (realizat în
urma aplicaţiilor din
laborator şi din teren)
–
evaluarea
portofoliului cu cel
puțin o săptămână
înaintea examenului

50 %

Laborator
Proiect
Standard minim de performanţă
Cunoașterea reală, bine informată și argumentată, a mecanismului genetico-evolutiv al fenomenelor meteo-climatice de
risc, a consecințelor acestora și a managementului lor, a potențialului climatic al stațiunilor din România și valorificarea
lui turistică. Analiza comparativă a potențialului turistic a diferitelor stațiuni românești.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

25 septembrie 2021
Data avizării în departament

Semnătura Directorului de Departament

27 septembrie 2021
Data aprobării în Consiliul academic
27 septembrie 2021
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