
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 Ştiinţe Naturale 

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 în Analiza şi evaluarea impactului de mediu 

 

 

IMPACTUL EXPLOATARII RESURSELOR HALIEUTICE 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei Impactul exploatării resurselor halieutice 

2.2 Titularul activitatilor de curs Conf. dr. Onciu Teodora Maria  

2.3 Titularul activitatilor de seminar Conf. dr. Onciu Teodora Maria 

2.4 Anul de studiu 

II 

2.5 Semestrul  

II 

2.6 Tipul de evaluare  

Examen E4 

2.7 Regimul disciplinei  

DI, Obligatorie, impusa 

 

 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână 

 
3 din care 3.2.: curs 2 3.3. laborator (lp) 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5. curs 24 3.6. laborator (lp) 12 

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 104  (8 ore x 13 saptamani) 

3.10. Numărul de credite 8 

 

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum * 

4.2 de competente * 

 

 

5. Conditii (acolo unde este cazul)  

5.1 de desfasurare a 

cursului 
Sală de curs cu tablă si videoproiector şi PC;  

5.2 de desfasurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de curs cu tablă si videoproiector şi PC; acces la laboratorul de ecologie acvatică 

 

 



6. Competente specifice acumulate  
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C1.2. Utilizarea în abordarea mediului a cunoştinţelor care au fost obţinute în domenii conexe, cum sunt: ştiinţele 

naturii, ingineria mediului, tehnologia, medicina, economia etc. 

C1.4. Aplicarea în domeniu a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite prin activitatea desfăşurată în 

laboratoarele didactice, cele de cercetare şi industriale, fermele de acvacultura. 

C1.5. Aplicarea în practică a soluţiilor tehnice şi ştiinţifice menite să conducă la economia de energie, utilizarea 

responsabilă a resurselor, limitarea emisiilor etc. 
C2.1. Aplicarea principilor dezvoltării durabile, a corelaţiei dintre dezvoltarea economică şi socială şi conceptele 

de conservare şi exploatare raţională a mediului si resurselor acestuia. 

C5.1. Ȋnţelegerea terminogiei şi a conceptelor din domeniul legislativ care face referire la reglementarea 

sistemului naţional de monitorizare a mediului şi a activităţii de monitorizare activităţilor sistemelor socio-

economice. 
C5.4. Evaluarea unor strategii ce urmeaza a fi implementate pentru a rezolva problemele specifice pescuitului 

industrial si acvaculturii. 

C5.5. Ȋnsuşirea metodelor de colectare a datelor, de creare şi gestionare a bazelor de date, coroborarea 

cunoştinţelor dobȃndite discipline conexe;  
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CT1. Aplicarea strategiilor şi a metodelor de lucru caracteristice pentru cercetarea ecologică, respectând norme şi 

principii deontologice; dirijarea formării unui mod de gândire adecvat analizei impactelor de mediu, de formulare 

a ipotezelor de lucru şi de selectare a variantelor optime pentru situaţiile date, dezvoltarea capacităţii de a finaliza 

aplicaţiile, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională, dar şi de prezentare 

convingătoare a rezultatelor. 

 

CT 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pentru realizarea programelor de 

documentare din bibliografia cursului; aplicarea metodologiei şi a cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului, 

stabilind legături conexe cu alte discipline, respectarea termenelor de predare şi a condiţiilor de tehnoredactare şi 
prezentare a rezultatelor cercetării bibliografice. 

 

CT 3. Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină pentru redactarea studiilor necesare 

portofoliului de prezentare a  activităţii de informare bibliografică pentru formarea unui vocabular de specialitate, 

dezvoltarea capacităţii de reflecţie critic-constructivă pentru a evalua corect propriul nivel de pregătire 

profesională în raport cu standardele profesiei. 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Impactul exploatării resurselor halieutice este o disciplinǎ de sinteză 

care  este astfel structurată ca pe baza observaţiilor, analizei şi sintezei  

datelor  din literatura de specialitate sǎ ajungǎ la 
înţelegerea  fenomenelor dinamice din ecosisteme acvatice naturale şi 

antropogene din care se exploateayă organisme ce servesc drept hrană pentru 

om, a cauzalitǎţii şi interdependenţei fenomenelor naturale cu cele generate  

de activitatea umană. 

7.2 Obiectivele specifice Predarea disciplinei  Impactul exploatării resurselor halieutice  vizează 

formarea la studenţi  a unor: 

 deprinderi de muncă intelectuală care sa le permită munca intr-un 

laborator de cercetare ori sa-i ajute in organizarea unor activităţi 

specifice profilului (femă de acvacultură/ pescuit); 

 abilitatea de a sesiza avantajul folosirii tehnologiilor de cultivare 

specifice fiecărui grup de interes economic faţă     de exploatarea prin 

pescuit;  
 formarea unei concepţii ecologice corecte bazate pe respect pentru tot 

ce este viu, dar şi noţiuni de gospodărire raţională a resurselor 

halieutice . 

 

 

 

 

 



 

 

8. Continuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observatii 

1. Resurse halieutice: clasificare, exploatare Prelegere, dezbatere  

Documentare individuală  
2. Tehnici de pescuit şi impactul acestora asupra ecosistemelor 

acvatice 

Prelegere, rezentare 

material documentar şi 

dezbatere 

3. Pescuit în zone estuarine; pescuit în zone costiere; importanta 

Zonelor Marine Protejate pentru pescuit 

Prelegere, prezentare,  

dezbatere 

 

4. Pescuitul codului şi a speciilor pelagice de talie medie şi mică 

(ancioveta) şi impactul produs  

5. Piscicultura şi impactul fermelor piscicole asupra ecosistemelor 

acvatice: studiu de caz ferma salmonicolă de pe Lacul Izvorul 

Muntelui – Bicaz 

6. Impactul acvaculturii tradiţionala şi a celei intensive în zona  
mangrovelor  şi în orezării 

Prelegere, prezentare 
material documentar şi 

dezbatere 

7. Impactul mariculturii traditionale si a celei intensive asupra  

zonelor costiere; studiu de caz: laguna Venetia;  ostreicultura la  

coasta franceza a Atlanticului Prezentare, dezbatere 
8. Impactul antropic asupra zonelor în care se practică 

acvacultura; studiu de caz : lacul/laguna Thau (Franta) 

9. Starea stocurilor de resurse halieutice în Marea Neagră : 

perspectivă istorică  situaţia prezentă în urma deteriorării  

ecosistemelor costiere datorită eutrofizării; Prelegere, prezentare 

material documentar şi 

dezbatere 

 

 
 

10. Impactul economic şi social al acvaculturii; situaţia  

acvaculturii pe ţărmul Mării Negre; acvacultura în România. 

11. Impactul exploatarii resurselor halieutice in biomul Delta  

Dunarii: perspectivă istorică  situaţia prezentă în urma deteriorării  
ecosistemelor deltaice datorită eutrofizării; 

12. Masuri pentru redresarea stocului de resurse halieutice  din 

Delta Dunarii  

 

 

Bibliografie selectivă: 

 

ANTIPA, Gr., 1909 – Fauna ichtiologică a României, Acad. Română, Publ. Fond. Adamachi, Bucureşti: 294 p 

ANTIPA, Gr., 1941 - Marea Neagră. Oceanografia, bionomia şi biologia generală a Mării Negre, I, Imprimeria Naţională, 

Bucureşti. 

BALVAY, G., 1980 – Fonctionnement et contrôle du réseau trophique en étang, La pisciculture en  étang, ed. R.BILLARD, 

Ed. INRA Publ., Paris: 47-79. 

BEDDINGTON, J., 2001 – Resource exploitation, fisheries, Encyclopedia of Biodiversity, Academic Press, 5: 161-172. 

BILLARD, R., 1980 – L'etang et l'agriculture des eaux, La pisciculture en étang, ed. R.BILLARD, Ed. INRA Publ., Paris: 

15-28. 
COCHE, A.G., MUIR, J.F., LAUGHLIN, T., 1996 – Simple methods for aquaculture management for freshwater fish 

culture ponds and water practices, FAO, Roma: 231. 

KINNE, O., (editor), 1976 - Marine Ecology 3, I, II, John Wiley & Sons, New York 

MEE, L., MIHNEA, R., 2002 Eutrophication in the Black Sea. Uncertaines and adaptative management. II Int. Conference" 

Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea – Similarities and Differences of Two 

Interconnected Basins",  

MIRON, I., 1995 – Curs de Acvacultură, Ed. Univ. "Al.I.Cuza": 175 pp. Iaşi. 

MÜLLER, G.-I., MIRON, I., 1982 – Câteva consideraţii asupra principiilor ecologice ale acvaculturii, Pontus Euxinus, 

Studii şi Cercetări, 2: 376-381. 

STAN, Tr., PĂSĂRIN, B., 1996 – Acvacultură – curs, Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi :281 p. 
STIRLING, H., 2000 – Fisheries management course, Central European University, Budapest: 60 p. 

 

 



 

8.2  Seminar/laborator 

 

Metode de predare 

 

Observatiii 

Prezentarea exigenţelor cursului; bibliografia; modul de realizare a 

fişelor bibliografice; redactarea   referatelor;                          
Prezentare , dezbatere 

 

 

 

 
Vizită la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare "Grigore Antipa": 

discutii cu specialistii pe tema tehnicilor de pescuiut folosite in apele 

litorale romanesti, ori in acvacultura in vederea prevenirii  

dezechilibrelor  
Prezentări, dezbateri, studii  

de caz 

Vizită la ferma de maricultură de la Agigea 

Vizită la pepiniera Limanu 

Referate ale studentilor privind impactul  pescuitului in zona platformei 

continentale din Oceanul Atlantic 
Aplicaţie practică, studiu 

individual, dezbatere 

 
Discutii si  referate ale studentilor privind impactul  exploatarii  

resurselor halieutice din regiuni de mangrove 

Discutii si referate ale studentilor privind pescuitul in Romania 

in perspectiva dezvoltarii durabile; teze si indrumari  in lucrarile lui  

Grigore ANTIPA 

Dezbatere 

Discutii si referate ale studentilor privind rentabiliutatea si  
rentabilizarea pisciculturii in Romania 

Acvacultura extensiva si cea intensiva: avantaje si dezavantaje (referate) 

Impactul efluentilor urbani asupra mariculturii 

Starea stocurilor de peşti în Marea Neagră şi în lacurile paramarine; 

pescuit;  piscicultură versus pescuit  (referate) 

 

Bibliografie selectivă: 

*** 1986  Probleme de maricultură, IRCM, Constanţa. 

BARNABE, G. (editor), 1989 – Aquaculure, 2 volume Ed. Technique et Documentation – Lavoisier, Paris.. 

BOLOGA, A.S., BODEANU, N., PETRAN, Adriana, ŢIGĂNUŞ, Victoria, ZAITSEV, Yu.P., 1995 – Major modifications 

of the Black Sea benthic and planktonic biota in the last three decades, în Les meres tributaires de 

Méditerannée, CIESM Science Series no1, editor Frédéric BRIAND, Bull. Inst. Oc., Monaco, no 

special 15: 85-111. 

BUD, I.,  DIACONESCU, Şt., MUDURE, M., 2004 – Creşterea crapului şi a altor specii de peşti, Ed. Ceres, Bucureşti: 

436 p. 
CERNIŞENCU, Irina, STARAŞ, M., NĂVODARU, I., 1997 – Aplicaţii şi limitări în utilizarea indicatorului "captura pe 

unitate de efort" (CPUE ) în pescăriile din R.B.D.D., Analele ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării 

Tulcea, 6, 2: 351-357 

COCHE, A.G., MUIR, J.F., 1998 - Simple methods for aquaculture management for freshwater fish culture fish stocks and 

farm management, FAO, Roma: 340. 

MALIŢA, M., BĂCESCU, M., (ccord),  1980 – Viitorul mărilor şi oceanelor, Ed. Acad. RSR: 270 pp, Bucureşti. 

MARCEL, Jaqueline, 1989 – La pisciculture en étang, in Aquaculture, ed. Gilbert BARNABÉ, ed. Technique et 

Documentation- Lavoisier, Paris: 615-653. 
NĂVODARU, I., STARAŞ, M., CERNIŞENCU, Irina, 1997 – Monitoringul pescăriilor – condiţie primordială în 

exploatarea durabilă a stocurilor de peşti, Analele ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării Tulcea, 6, 2: 

347-357. 

PAULY, D., CHRISTENSEN, W., GUÉNETTE, Sylvie, PITCHER, T.J., SUMAITA, R., WALTERS, C.J., WATSON, R., 

ZELLER, D., 2002 – Towards sustainability in world fisheries, Nature, 418, 8: 689-695. 

PĂSĂRIN, B., 2006 – Acvacultura BIO – o nouă tendinţă în acvacultura europeană, Revista de zootehnie, 3: 53-56. 

PETRAN, Adriana, 1997 - Black Sea Biological diversity, Romani, GEF Black Sea Environmental Programme, United 

Nations Publications, New York, 314 p. 

PETRAN, Adriana, APAS, Mukader, BODEANU, N., BOLOGA, A.S., DUMITRACHE, Camelia, MOLDOVEANU, 

Mariana, RADU, G., ŢIGĂNUŞ, Victoria, 1999 – Structure and evolution of the Romanian Black Sea 
coastal ecosystem, Environmental Degradation of the Black Sea: Challenges and Remedies (S. 

BESIKTEPE et al. eds), Kluwer Academic Publishers, Netherlands: 175-195. 

STARAŞ, M., NĂVODARU, I., CRENIŞENCU, Irina, 1997 – Calitatea datelor statistice, o problemă a pescăriilor din 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Analele ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării Tulcea, 6, 2: 319-323. 

 

 



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,, 252207 cercetator in 

pescuit si acvacultura; 252208 inginer de cercetare in pescuit si acvacultura; 252209 asistent de cercetare in pescuit si 
acvacultura; 615102 piscicultor 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finala 

10.4 Curs  Conţinutul ştiinţific 

 Vocabular,  

 Capacitatea se sinteză şi prezentare a 

noţiunilor învăţate 

 Capacitatea de a realiza o analiză SWOT 

 

Lucrare scrisă 
50% 

10.5 Seminar/laborator  Respectarea cadrului impus de programului 

de studiu,  

 Vocabular şi coerenţă în exprimare, 

 Conţinut ştiinţific, grad de expresivitate a 
    prezentării 

 Respectarea normelor de prezentare. 

Prezentarea orală a unui 

studiu individual 
50% 

10.6 Standard minim de 

performanta 

Corectitudinea conţinutului ştiinţific şi  

Ȋndeplinirea a cel puţin 50% din criteriile de evaluare atȃt pentru curs cȃt şi pentru laborator 

 

Data completarii   Semnatura titularului de curs   Semnatura titularului de semnar 

Septembrie 2013                                                                        

 

 

Data avizarii in Departament           Semnatura Director de departament 
.Septembrie, 2013     Conf. Dr. Irina Moise 

 

 

 


