
ANEXA nr. 3 la metodologie 

 

 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

 

 

1. Date despre program: 

1.1. Institutia de invatamant superior Universitatea Ovidius din Constanta 

1.2. Facultatea Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole 

1.3. Departamentul Biologie-Ecologie si protectia mediului-Geografie 

1.4. Domeniul de studii Stiinte ale mediului 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii/Calificarea 
Analiza si evaluarea impacturilor de mediu/  

Master in Analiza si evaluarea impacturilor de mediu 

 

 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei Habitate si populatii: structura, functii, impact, protectie 

2.2 Titularul activitatilor de curs Lector univ. dr. Liviu-Daniel Galaţchi 

2.3 Titularul activitatilor de seminar Lector univ. dr. Liviu-Daniel Galaţchi 

2.4 Anul de studiu 

I 

2.5 Semestrul  

I 

2.6 Tipul de evaluare  

Examen 

2.7 Regimul disciplinei 

Disciplina obligatorie 

(impusa) – DI  

 

 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână 

 
3 din care 3.2.: curs 1 3.3 lucrari practice (LP) 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5. curs 14 3.6. lucrari practice (LP) 28 

Distribuţia fondului de timp/ saptamana:  ore: 

3.7. Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe  0,75 

3.8. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 0,50 

3.9. Pregătire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

Tutorial 0,25 

Examinări 0,25 

Alte activităţi 0,25 

3.7. Total ore de studiu 

individual/ saptamana 
3 

3.9. Total ore pe semestru 84  (6 ore x 14 saptamani) 

3.10. Numărul de credite 7 

 

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul): 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competente Nu este cazul 

 

 

s. Conditii (acolo unde este cazul): 

5.1. de desfasurare a 

cursului 
Sală de curs dotata cu tabla, computer şi  videoproiector. 

5.2. de desfasurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de laborator cu calculatoare (Windows şi Microsoft Office), conectate la internet.  

Instrumente şi dispozitive pentru deplasări ȋn teren, prelevarea probelor biologice şi analiza lor. 



 

 

6. Competente specifice acumulate: 
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C1. Identificarea şi exploatarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Ecologiei şi protecţiei 

mediului. 
C1.1. Definirea principiilor şi legilor aplicabile în Ecologie şi protecţia mediului. 

C1.2. Interpretarea mărimilor, conceptelor şi fenomenelor din Ecologie şi protecţia mediului, folosind termeni, noţiuni, 

teorii, modele, ecuaţii, scheme şi reprezentări grafice specifice. 

C1.3. Alegerea principiilor şi stabilirea metodelor ştiinţifice şi experimentale adecvate rezolvării problemelor aferente 

Ecologiei şi protecţiei mediului. 

C1.4. Evaluarea critică şi constructivă a demersului de cercetare specific programului de studiu Ecologie şi protecţia 

mediului 

C1.5. Elaborarea de proiecte şi rapoarte specifie programului de studii Ecologie şi protecţia mediului prin utilizarea 

bazelor de date şi a literaturii de specialitate existente. 

C2. Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe. 
C2.2. Definirea conceptelor/ fenomenelor implicate în Ecologie şi protecţia mediului folosind instrumentele domeniilor 

conexe (fizică, geologie, biologie, chimie, matematică). 

C2.3. Alegerea noţiunilor şi instrumentelor adecvate din cadrul disciplinelor conexe pentru susţinerea rezolvării adecvate a 

unei situaţii date pentru Ecologie şi protecţia mediului. 

C2.4. Folosirea instrumentelor din domenii conexe pentru validarea unui fenomen, proces sau concept specific 

programului de studiu Ecologie şi protecţia mediului. 

C3. Utilizarea metodelor, instrumentelor şi tehnologiilor pentru activităţi de expertiză şi monitorizare 

specifice Ecologiei şi protecţiei mediului. 
C3.1. Identificarea procedeelor, conceptelor şi fenomenelor care stau la baza metodelor utilizate în Ecologie şi protecţia 

mediului şi instrumentele de analiză specifice caracterizării factorilor de mediu. 

C3.2. Explicarea principiului de funcţionare/ algoritmului utilizat la un aparat de măsură/ metodă analitică folosită în 

activităţile de control analitic al factorilor de mediu. 

C3.3. Realizarea metodologiilor de lucru care să permită parcurgerea tuturor etapelor necesare unui proces de investigare 

complet (realizarea de măsurători/ calcule, prelucrare date, interpretare). 

C3.4. Evaluarea critică a opţiunilor privind etapele procesului de investigare a factorilor de mediu. 

C3.5. Elaborarea părţii de prelevare a seturilor de date care sunt necesare unui proiect sau audit, prin măsurători 

instrumentale alese corespunzător. 

C4. Prelucrarea datelor şi identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice 

corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de programe privind protejarea acestora. 
C4.1. Recunoaşterea semnificaţiei ştiinţifice a mărimilor, fenomenelor şi proceselor din Ecologie şi protecţia mediului. 

C4.2. Interpretarea datelor prin utilizarea noţiunilor de calculul, erorilor şi întocmirea rapoartelor de specialitate, folosind 

metode clasice de analiză şi reprezentare. 

C4.3. Interpretarea datelor achiziţionate pe parcursul procesului de investigare si alegerea alternativelor optime pentru 

caracterizarea ecologică a apei, aerului, solului, biotei şi a relaţiilor dintre acestea. 

C4.4. Evaluarea gradului de incertitudine al măsurătorilor şi compararea rezultatelor cu date bibliografice. 

C4.5. Elaborarea de fişe de date asociate unui raport sau audit care să cuprindă: valorile măsurate experimental sau valorile 

calculate teoretic, calculul erorilor, reprezentarea grafică, interpretarea rezultatelor. 

C5. Utilizarea de software specifice pentru analiza şi prelucrarea datelor experimentale şi pentru 

constituirea bazelor de date. 
C5.1. Exprimarea continutului de bază pentru algoritmi, limbaje de programare, software specifice, modelare numerică şi 

identificarea modului de utilizare a acestor cunoştinţe în studiul fenomenelor ecologice şi de protecţie a mediului. 

C5.2. Reprezentarea şi prelucrarea datelor experimentale în vederea interpretării lor în conformitate cu specificul 

programului de studiu în Ecologie şi protecţia mediului. 

C5.3. Utilizarea computerului în vederea achiziţiei, analizei şi prelucrării datelor, dar şi pentru realizarea de modele 

numerice. 

C5.4. Compararea critică a datelor achiziţionate, analizate şi prelucrate, cu date furnizate de literatura de specialitate. 

C5.5. Utilizarea ca instrumente curente în elaborarea unui proiect a sistemelor de calcul şi a programelor specifice. 

C6. Analiza datelor şi comunicarea  informaţiilor din domeniu în formele şi cadrul legislativ specific 

domeniului Mediu. 
C6.1. Identificarea surselor bibliografice de specialitate şi selectarea informaţiilor specifice. 

C6.2. Prezentarea de proiecte/ referate/ sudii de caz din arii specifice programului de studiu Ecologie şi protecţia mediului. 

C6.3. Elaborarea de rapoarte şi prezentări pe o problematică dată, construirea de argumente logice şi coerente asupra 

tematicii studiate şi susţinerea acestora în faţa unui public avizat. 

C6.4. Analiza critică a comunicărilor ştiinţifice, a articolelor/ rapoartelor de specialitate cu grad de dificultate redus. 
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 CT1. Asumarea responsabilitatilor profesionale si administrative reiesite din fisa postului, inclusiv respectarea 

normelor de etica si deontologie profesionala. 

CT2. Utilizarea eficienta a competentelor echipei, stimularea sinergiilor si solidaritatea in asumarea 

responsabilitatilor. 

CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării 

profesionale continue. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate): 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Abordarea sistemică a sistemelor ecologice si a problematicii protectiei mediului, 

pentru cercetarea fundamentală şi aplicativă. 

7.2. Obiectivele specifice 1. Ȋnsuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice de cercetare a sistemelor 

supraindividuale; integrarea cunoştinţelor dobȃndite la discipline conexe ȋn 

contextul abordării sistemice a sistemelor ecologice. 

2. Familiarizarea şi ȋnsuşirea protocolului de lucru specific fiecărui nivel 

supraindividual: populaţie, biocenoză şi ecosistem; 

3. Ȋnsuşirea tehnicilor de lucru ȋn laborator, ȋnsuşirea cunoştinţelor de utilizare a 

programelor computerizate de analiză, prelucrare statistică a datelor şi prezentare 

a rezultatelor; interpretarea semnificaţiei ecologice a rezultatelor pentru sistemul 

supraindividual studiat. 

 

 

8. Continuturi: 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în ecologie: definiţia şi conţinutul ecologiei, 

obiectivele ecologiei, scurt istoric, contribuţii româneşti la 

dezvoltarea ecologiei  

2.  Concepţia sistemică. Sisteme biologice: teoria generală a 

sistemelor, sistemele biologice şi însuşirile acestora, 

ierarhizarea sistemelor biologice (nivelul individual, 

nivelul populaţional sau al speciei, nivelul biocenotic, 

nivelul biosferei – scurtă caracterizare)  

3.  Unitatea vieţii cu mediul înconjurător: noţiunea de mediu 

înconjurător, mediul eficient şi medii specifice, noţiunea de 

biotop, structura în trepte a mediului înconjurător.  

4.  Elementele mediului geofizic în biotop: gravitaţia, 

magnetismul, presiunea atmosferică şi influenţa acestora 

asupra distribuţiei vieţuitoarelor, Elementele mediului 

orografic în biotop: relieful şi influenţa acestuia asupra 

distribuţiei vieţuitoarelor  

5.  Elementele mediului edafic în biotop, rolul solului în viaţa 

organismelor, Elementele mediului hidrologic în biotop: 

apa lichidă, umiditatea atmosferică şi influenţa acestora 

asupra vieţuitoarelor  

6.  Elementele mediului geochimic în biotop: circuitul 

geochimic al elementelor. Mediul natural şi cel influenţat 

de om. Factori limitativi din mediu: legea toleranţei, legea 

minimului, legea interacţiunii factorilor limitativi  

7.  Ecologia populaţiilor: noţiunea de populaţie, statica 

populaţiei (efectivul, rata natalităţii, densitatea, rata 

mortalităţii, indicele de creştere numerică). ] 

  



8. Structura populaţiei: structura pe vârste, structura pe sexe. 

Dinamica populaţiei: strategiile demografice r şi k.  

9. Ecosistemul: definiţie, structura spaţială: dinamica limitelor 

ecosistemului, macrostructura spaţială (orizontală şi 

verticală), microsctructura spaţială 

10. Structura biocenotică şi informaţională a ecosistemului. 

Echilibrul ecologic.  

11. Structura trofodinamică a ecosistemelor: niveluri trofice, 

lanţuri trofice, reţele şi piramide trofice 

12. Nişa ecologică. Mijloace fizice şi chimice de comunicare 

intraspecifică.  

13. Relaţii interspecifice 

14. Productivitatea primară: modalităţi de estimare, nivelul 

productivităţii primare a principalelor ecosisteme. 

Productivitatea secundară.  

15. Dinamica ecosistemelor: fenomene aleatorii, fenomene 

ritmice, succesiuni.  

16. Biosfera: structura, dinamica exogenă, dinamica endogenă, 

funcţii biogeochimice.  

17. Tipuri de ecosisteme din România 

 

1. Problematica protectiei mediului 
1.1. Cresterea demografica si poluarea mediului 

1.2. Termenii poluant si poluare 

1.3. Substante poluante 

1.4. Clasificarea tipurilor de poluare 

1.5. Poluarea mediului si insusirile sistemelor biologice 

1.6. Circulatia, condensarea si dispersarea poluantilor in 

biosfera 

2. Sursele de poluare si principalele substante poluante 

2.1. Principalele surse industriale de poluare 

2.2. Agricultura ca sursa de poluare 

2.3. Activitatile menajere 

2.4. Motoarele cu ardere interna 

2.5. Factorii de care depind efectele toxice 

2.6. Elementele poluante si exprimarea toxicitatii 

2.7. Componentele biocenozei si caracteristicile lor 

2.8. Conditiile in care are loc poluarea 

3. Poluarea aerului. Prevenirea si combaterea ei 

3.1. Compozitia aerului atmosferic si poluarea 

3.2. Autoepurarea aerului 

3.3. Prevenirea si combaterea poluarii aerului 

3.4. Poluarea aerului: impact asupra organismelor 

3.5. In loc de concluzii 

4. Poluarea apelor. Prevenirea si combaterea ei 

4.1. Aspecte generale. Circuitul apei in natura 

4.2. Resursele de apa si asigurarea calitatii si cantitatilor 

necesare. Poluarea apelor 

4.3. Eutrofizarea apelor 

4.4. Eutrofizarea pe Fluviul Dunarea si in Delta Dunarii  

4.5. Eutrofizarea de-a lungul litoralului romanesc 

5. Poluarea solului. Prevenirea si combaterea ei 

5.1. Principalele functii ale solului 

5.2. Elemente specifice in poluarea si depoluarea solului 

5.3. Tipuri de poluare a solului. Natura si sursa  

5.4. Masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii  

5.5. Metode de depoluare a solului 

5.6    Activitatea de monitoring a solului 

- 3 iesiri pentru observatii directe pe teren. 

Prelegeri, dezbateri, prezentari ale 

unor materiale documentare, studii 

de caz etc. 

Studentii au 

obligatia 

prezentarii cate  

unui portofoliu de 

activitate 

independentă: 

documentare, 

studii de caz, 

aplicaţii practice 

derulate ȋn cadrul 

programelor unor 

discipline conexe. 



Bibliografie selectivă:  

1. Botnariuc, N., Vădineanu, A., "Ecologie", Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1981.  

2. Cupşa, D., Note de curs de Ecologie generală, volum electronic, 2006.  

3. Galatchi, L.D., 2012, „Curs de <<Bazele protectiei mediului>>”, Universitatea Ovidius din Constanta, 87 pagini. 

4. Galatchi, L.D., 2012, „Curs de <<Schimbari globale>>”, Universitatea Ovidius din Constanta, 190 pagini. 

5. Grădinaru, G., 2000, ”Protecţia mediului”, Bucureşti. 

6. Lixandru, B., Petroman, I., 1995, “Elemente de ecologie factorială”, Ed. Mirton, Timişoara.  

7. Mohan, Gh., Ardelean, A., Georgescu, M., 1993, “Rezervaţii şi monumente ale naturii din România”,  Ed. “Scaiul”, 

Bucureşti.  

8. Puia, I., Soran, V., Rotar, I., 1998, “Agroecologie, ecologism, ecologizare”, Ed. Genesis, Cluj-Napoca.  

9. Soran, V., Borcea, M. , 1985, “Omul si biosfera”, Ed. Albatros, Bucuresti,.  

10. Stugren, B., 1982, “Bazele ecologiei generale”, Ed. Stiint. si Enciclopedicã, Bucuresti.  

11. Stugren, B., 1994, “Ecologie teoretică”, Ed. Sarmis, Cluj-Napoca.  

12. Stugren, B., 1982, “Probleme moderne de ecologie”, Ed. Ştiinţ. şi Enciclop., Bucureşti. 

8.2 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice/ Stagii Metode de predare Observaţii 



1. Metode de cercetare ale ecosistemelor; recoltarea, 

conservarea probelor şi pregătirea pentru prelucrare.  

2. Analiza cantitativă a unor factori abiotici: temperatura, 

umiditatea, lumina, vântul, presiunea atmosferică.  

3. Construirea climogramelor şi a bioclimogramelor 

4. Elemente de statistică ecologică: sinteza grafică univariată. 

Prezentarea unui şir univariat într-un tabel statistic simplu 

şi distribuţia de frecvenţe corespunzătoare 

5. Aplicaţie cu specific ecologic a distribuţiilor negrupate – 

distribuţii de abundenţe. 

6. Gruparea măsurătorilor.  

7. Analiza unor şiruri de variabile cantitative – indicatori de 

tendinţă centrală  

8. Măsurarea concordanţei cu o distribuţie normală (teoretică) 

– testul χ2.  

9. Extragerea eşantioanelor cu ajutorul tabelei de numere 

aleatoare (randomizate). 

10. Estimarea mediei unei populaţii statistice prin media unui 

eşantion aleator simplu.  

11. Eroarea standard a unui estimator, eroarea limită a unei 

estimaţii şi intervalul de încredere aferent.  

12. Etapele aplicării unui test statistic.  

13. Teste de comparaţie. Testul t pentru observaţii perechi.  

14. Bioritmurile. 

15. Climogramele. 

16. Fisa statistica. 

17. Aplicaţie pe teren. Întocmirea unui referat: prelucrarea unui 

şir de date brute conform cu metodele prezentate în cele 

două semestre, interpretarea rezultatelor  

 

 Pedosfera şi protecţia ei. Factorii de degradare a 

solurilor. Pîrghiile principale de ameliorare a solurilor. 

Starea ecologică actuală a solurilor şi căile de 

ameliorare.  

 Resursele subterane utile, utilizarea raţională şi 

protecţia. Resursele subterane, starea ecologică şi 

ameliorarea situaţiei. 

 Resursele biologice şi protecţia lor. Genofondul 

vegetal şi faunistic. Resursele forestiere. Rezervaţiile şi 

braniştele naturale. 

 Impactul uman şi gestionarea calităţii mediului. 

Monitoringul şi expertiza ecologică. Organizaţiile şi 

instituţiile internaţionale şi naţionale preocupate de 

protecţia mediului. 

 Limitele admisibile ale poluanţilor atmosferici, 

hidrosferici şi rolul lor în reglarea stării ecologice. 

 Planul, harta, atlasul. Clasificarea planurilor, hărţilor şi 

atlaselor. Tipurile de scări. 

Sistemele de protecţii. Proiecţiile cartografice. 

- 3 iesiri pentru observatii directe pe teren. 

Demonstratii practice, activităţi 

practice individuale ale studenţilor 

şi activităţi organizate pe grupe de 

studenţi, dezbaterea unor teme de 

lucrări practice, aplicaţii pe teren, 

întocmire de referate pe baza 

prelucrării unui set de date primare, 

prezentari de studii de caz, 

informari, discutii, brainstorming, 

analize etc. 

 

Bibliografie selectivă: 

1. Sas, I., 2006, “Lucrări practice de Ecologie”, referate, format electronic.  

2. Mohan, Gh., Ardelean, A., 1993, “Ecologie şi protecţia mediului”, manual preparator, Ed. “Scaiul”, Bucureşti. 

 

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si 

angajatori din domeniul aferent programului: 

Conţinutul disciplinei a fost elaborat in conformitate cu cerinţele institutelor de cercetare, agenţiilor de protecţia mediului, 

firmelor particulare care au drept obiective studii de dezvoltare durabila atat din perspectiva abordarii ecologice, cat si a 



celei sociale si economice, ori de evaluare a impactului antropic: analist de mediu (244203); asistent de cercetare în ecologie 

şi protecţia mediului (254112); cercetător în ecologie şi protecţia mediului (254111), agenţiilor de protecţia mediului 

(252207); şi din alte instituiţii care permit încadrare următorilor specialişti: 221113 – consilier ecolog, 22114 – expert 

ecolog, 242318 – inspector de specialitate protecţia mediului, 221116 – referent de specialitate ecolog. 

 

10. Evaluare: 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode 

de evaluare 

10.3. Pondere 

din nota 

finala 

10.4. Curs 

 Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de bază ale ecologiei generale, utilizarea lor 

adecvată în comunicarea profesională; abilităţi de 

identificare a problemelor. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi 

interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese etc. asociate domeniului. 

Evalurare 

scrisa 
50 % 

10.5. Seminar/laborator 

 Interpretarea informaţiilor ştiinţifice de specialitate, 

stocarea si interpretarea primara a datelor, recunoaşterea 

adaptărilor la mediu ale organismelor etc.  

 Evaluarea critica a informaţiilor ştiinţifice în vederea 

aprecierii elementelor ce determină dinamica 

parametrilor in natura. 

 Evaluarea portofoliului individual al masteranzilor, care 

consta din 3 componente: 1. 10 evenimente istorice pe o 

tema data fiecarui masterand (plus axa timpului); 2. 

glosar cu minimum 100 termeni pe tema data fiecarui 

masterand, continand explicatii conform dictionarului 

explicativ al limbii romane si/sau dictionarului de 

neologisme, inlcusiv o sinteza in maximum 2-3 cuvinte a 

explicatiei termenilor; 3. Integrama (20x20)/ rebus 

(10x10)/etc. pe tema data fiecarui masterand, pe baza 

termenilor din glosar. 

Evaluare 

practica. 
50 % 

10.6. Standard minim de performanta: 

- stăpânirea limbajului ştiinţific adecvat; 

- recunoaşterea adaptărilor la mediu ale organismelor; 

- capacitatea de a compara starea actuală a unui ecosistem studiat cu cea prezentată de literatura de specialitate; 

- elaborarea unui material scris care să conţină modelul şi dezvoltarea teoretică  a acestuia pentru un fenomen sau proces 

indicat, întâlnit în mediul înconjurător. 

- redactarea unei descrieri referitoare la implicaţiile şi conexiunile cu biologia, chimia, fizica, geografia şi ecologia ale unui 

proces/fenomen fizic referitor la mediul înconjurător. 

- realizarea fişei cu rezultatele măsurătorilor, folosind aparatura cu grad de complexitate mediu/ridicat, asupra unui proces 

de natură fizică din mediul înconjurător. 

- realizarea unei procesări asupra unui set de date rezultate din măsurători sau existente într-o bază de date, folosind 

instrumente statistice, calculul erorilor şi reprezentări grafice. 

- redactarea pe calculator a unui material care să conţină text, tabele de date, reprezentări grafice şi imagini, inserate logic, 

folosind un procesor de text uzual, un software de uz ştiinţific dedicat şi o bază de date; 

- prezenta masteranzilor la toate formele de activitate in conformitate cu prevederile legilor si ale regulamentelor UOC;  

- minimum nota 5 la seminar si minimum nota 5 la examen. 

 

Data completarii   Semnatura titularului de curs         Semnatura titularului de seminar 

30 septembrie 2013  Lector univ. dr. Liviu-Daniel Galaţchi        Lector univ. dr. Liviu-Daniel Galaţchi  

                                                                                              



Data avizarii in Departament           Semnatura Director de departament 

.........................................     Conf. univ. dr. Irina Moise 


