
ANEXA nr. 3 metodologie 

 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea “Ovidius” Constanţa 

1.2 Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole 

1.3 Departamentul Biologie-Ecologie şi protecţia mediului şi Geografie 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele mediului 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Analiza şi evaluarea impactelor de mediu /  

Master ȋn Analiza şi evaluarea impactului de mediu 

 

 

 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei Gestionarea aspectelor de mediu in arii protejate 

2.2 Titularul activitatilor de curs Prof. univ. dr. Dan Cogălniceanu 

2.3 Titularul activitatilor de seminar Prof. univ. dr. Dan Cogălniceanu 

2.4 Anul de studiu 

I 

2.5 Semestrul  

I 

2.6 Tipul de evaluare  

Examen, E1 

2.7 Regimul disciplinei 

DI, impusa, obligatorie  

 

 
 

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. laborator (lp) 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5. curs 14 3.6. laborator (lp) 28 

Distribuţia fondului de timp/ saptamana:  ore: 

3.7. Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe  0,50 

3.8. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 3 

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

Tutorial 0,50 

Examinări 0,50 

Alte activităţi 0,50 

3.7. Total ore de studiu 

individual/ saptamana 
6 

3.9. Total ore pe semestru 126  (9 ore x 14 saptamani) 

3.10. Numărul de credite 7 

 

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum * 

4.2 de competente * 

 

 
s. Conditii (acolo unde este cazul)  

5.1 de desfasurare a 

cursului Sală de curs cu tablă si videoproiector şi PC 

Cel putin o deplasare in teren la o arie protejate din Dobrogea 5.2 de desfasurare a 

seminarului/laboratorului 

6. Competente specifice acumulate  
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CP1. Utilizarea în abordarea mediului a cunoştinţelor care au fost obţinute în domenii conexe, cum sunt: ştiinţele 

naturii ingineria mediului, tehnologia, medicina, economia etc. 

CP2. Interpretarea corectă şi explicarea, cu argumentare ştiinţifică, a rezultatelor analitice şi aplicarea acestora în 

studiul mediului. 

CP3. Inţelegerea conceptelor, teoriilor şi principiilor asociate conceptului de capital natural şi biodiversitate în 

contextul elaborării unor programe adecvate de management pentru realizarea unei dezvoltări durabile a societăţii 

umane.  

CP4. Accesarea şi utilizarea sistemului suport de asistare a deciziilor. [Ȋnsuşirea metodelor de colectare a datelor 

de mediu, de gestionare a acestora, interogarea bazelor de date, analiza şi interpretarea rezultatelor.] 

CP5. Ȋnsuşirea strategiilor actuale de desemnare si gestionare a ariilor protejate. 
CP6. Capacitatea de a înţelege şi interpreta principalele măsuri legislative ce reglementează domeniul conservării 

şi utilizării durabile a componentelor biodiversităţii. 
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CT1. Aplicarea tehnicilor şi a metodelor de lucru specifice programelor cercetare ecologică; dezvoltarea unui 

mod de gȃndire, de formulare a ipotezelor de lucru, de testare şi selectare a variantelor cele mai bune pentru 

situaţiile concrete date, de finalizare a aplicaţiilor şi prezentare a rezultatelor. 

CT2. Utilizarea cunoştinţelor de limba romȃnă şi engleză pentru documentarea şi redactarea materialelor necesare 

portofoliului de prezentare a  activităţii de documentare ȋn scopul dobȃndirii vocabularului de specialitate, ȋn 

domeniul ecologiei. 

CT3. Abilitatea de a lucra independent, de a dobândi încredere în propriile forţe şi de a interacţiona cu specialişti 

şi factori de decizie din domeniu. 

CT4.Conştientizarea unui nou sistem de valori, bazat pe recunoaşterea importanţei componentelor ierarhiei 

sistemelor ecologice în generarea de bunuri şi servicii vitale pentru existenţa sistemului socio-economic uman. 
 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Importanta ariilor protejate în asigurarea bunurilor şi serviciilor 

furnizate de componentele biodiversităţii. 

 

7.2 Obiectivele specifice Asimilarea unor concepte si notiuni elementare referitoare la 

management. 

Biodiversitatea ca generatoare de bunuri si servicii ecologice. 

Familiarizarea cu principalele concepte si abordari in domeniul 

conservarii si managementului resurselor naturale. 

Importanţa planningului spatial in desemnarea ariilor protejate. 

 

 

 

8. Continuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observatii 

Introducere. Tendinţe actuale în dezvoltarea sistemului socio-
economic uman. Explozia demografică şi polarizarea nord-sud. 

Introducerea conceptelor de capital economic, uman şi natural 

precum şi a conceptului de biodiversitate. Evoluţia conceptului 

de biodiversitate în timp.  

 

Structura biodiversităţii. Componentele biodiversităţii 

(genetică, specifică, ecosistemică). Biodiversitatea la nivel 

local, regional şi global. Diversitatea specifică. Procesul de 

speciaţie - dificultăţi în delimitarea speciilor. Metode de studiu 

utilizate în descrierea şi identificarea speciilor. Procesul de 

extincţie. Dinamica diversităţii specifice în timp şi spaţiu. 
Diversitatea genetică - procese demografice la nivel 

populaţional. Metode de studiu a diversităţii genetice. 

Diversitatea categoriilor de ecosisteme - criterii de delimitare şi 

analiză.  

 

Bunuri şi servicii furnizate de componentele biodiversităţii. 

Rolul componentelor biodiversităţii Bunuri şi servicii furnizate 

Curs bazat pe prezentari 
powerpoint 

 

Filme scurte  

 

Dezbateri bazate pe studii 

de caz prezentate la curs. 
Studentii primesc cu cateva 

zile inainte de curs 

prezentarea powerpoint iar 

la inceputul cursului un 

lecturi obligatorii şi 

optionale în format pdf. 



de componentele capitalului natural şi importanţa acestora 

pentru sistemul socio-economic uman. Căi de evaluare şi 

estimare a valorii economice a acestor bunuri şi servicii în 

vederea evaluării corecte a costurilor asociate diferitelor 

activităţi antropice. 

 

Strategii de conservare a biodiversităţii. Metode, tehnici şi 

strategii elaborate pentru conservarea biodiversităţii. Stabilirea 

prioritătilor în conservare la diferite nivele de complexitate: 

specii, habitate, provincii, naţional, regional, regiuni 
biogeografice. 

 

Conservarea axată pe specii. Listele Roşii – utilitatea şi 

limitele acestora. Stabilirea listelor roşii la nivel local, regional, 

naţional si global. Analiza viabilităţii populaţiei, utilizarea 

sistemului geografic informaţional (analiza GAP), conservarea 

in situ şi ex situ.  Modul de elaborare al unui plan de acţiune 

pentru conservarea unei specii. 

 

Conservarea axată pe habitate şi ecosisteme. Criterii 

economice. Modul de stabilire al unei arii protejate, criterii şi 
principii utilizate. Evaluarea succesului în timp şi analiza cost-

beneficiu al stabilirii unei arii protejate. Elaborarea unui plan 

de management pentru arii protejate. 

 

Reţele de arii protejate. Zonarea ariilor protejate. Legislaţia în 

domeniul conservării pentru arii protejate terestre, zone umede, 

zone costiere şi marine. Tipuri de arii protejate: arii protejate 

marine, rezervaţii ale biosferei (MAB), situri Ramsar şi Natura 

2000. 

 

Directivele Habitate şi Păsări şi Convenţia privind 

Diversitatea Biologică şi gradul de implementare al acesteia în 
România. Legislaţia din domeniu în România şi modificările 

induse de integrare. Elaborarea unor strategii naţionale de 

conservare a biodiversităţii în vederea asigurării unei dezvoltări 

durabile a societăţii. Prezentarea unor programe naţionale, 

regionale şi internaţionale. 

 

14. Prezentarea referatelor pe temele alese corelate cu tematica 

cursului 

Dezbatere 

 

Bibliografie selectivă: 

Cogălniceanu, D. 1999. Managementul Capitalului Natural. Ars Docendi. 

Cogălniceanu, D. 2007. Biodiversity. 2nd Edition. Verlag Kessel. 

Cristea, V., Denaeyer, S. 2004. De la biodiversitate la OGM-uri? Colectia Universitas. Editura Eikons 
Duţu, M. Dreptul Mediului. 2004. volumul 2. Editura Economică. 

Groombridge, B. 1992. Global biodiversity: Status of the Earth’s living resources. WCMC, pp.1-590. 

Schultze E., Mooney, H. Editori. 1994. Biodiversity and Ecosystem Function. Springer Verlag. pp.1-530. 

Sutherland, W.J. 2004. The Conservation Handbook: Research, Management and Policy. Blackwell 

 

8.2 Seminar/laborator 

 

Metode de predare 

 

Observatiii 

Se vor prezenta studii de caz referitoare la fiecare curs în parte, în vederea 

completării cunoştinţelor dobândite. Discuţiile se vor derula în urma 

prezentării unor date concrete şi vor urmări analiza acestora. 

Exemple de exerciţii practice: conservarea ţestoaselor marine, completarea 

unui fişier Natura 2000, exemplu de proiect referitor la implementarea unui 

Program Naţional de Taxonomie. 

Prezentarea principalelor 

concepte urmata de unul sau 

mai multe exemple si apoi 

aplicatii practice. 

 

 

 

 



Estimarea valorii economice a unei specii periclitate şi a unei arii 

protejate. 

Structura unui plan de management a biodiversităţii. Elementele cheie 

pentru managementul adaptativ. Principalele etape ale elaborarii unui plan 

de management pentru o arie protejată. Etapele si cerintele aplicarii 

planului de management . Exemple: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, 

Parcul Naţional Retezat 

Bibliografie selectivă: 

 Johnson, N. 1995. Biodiversity in the balance: approaches to setting geographic conservation priorities. Biodiversity 

Support Program. pp.1-116. 

Manoleli, D., Gâldean, N., Cogălniceanu, D., Nistor, M. 2004. Raport de evaluare tematică privind implementarea 
Convenţiei cadru a Naţiunilor Unite pentru Diversitate Biologică în România Bucureşti, UNDP. 

Primack, R.B., Pătroescu, M., Rozylowicz, L., Iojă, C. 2002. Conservarea diversităţii biologice. Editura Tehnică. 

 

 

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 Evaluarea cunostintelor dobandite prin 

rezolvarea unor cerinte punctuale ce implica 

identificarea si utilizarea unor concepte 

specifice domeniului. 

Examen scris 

50% 

10.5 Seminar/laborator Abilitatea de a rezolva o aplicatie simpla pe 

baza temelor abordate la colocviu 

Colocviu oral 

50% 

Portofoliu laborator cu studiile de caz/lucrările 

de laborator efectuate 

Aplicaţie schiţe ale unui 

plan de management 

10.6 Standard minim de 

performanta 

Nota de trecere la seminar iar media notelor obtinute la curs si seminar peste 5 

* 

 

Data completarii   Semnatura titularului de curs   Semnatura titularului de seminar 

8 septembrie 2013  Prof. univ. Dan Cogalniceanu                               Prof. univ. Dan Cogalniceanu  

 

 

 

Data avizarii in Departament           Semnatura Director de departament 
.........................................     Conf. Dr. Irina Moise 

 

 

 


