
SPECII SI ARII PROTEJATE (ANUL II, SEMESTRUL I) 
 

Nr. credite transferabile 8 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină obligatorie 

 

Titular disciplina 

Sef lucr.dr.Nicoleta Paraschiv 

 

Obiectivele disciplinei (curs și seminar) 

Obiectivul general al disciplinei: 

Recunoasterea principalelor arii si  specii de plante, animale ocrotite conform legislatiei; 

Identificarea unor specii care necesita punerea lor sub protejare. 

Se urmărește promovarea unei atitudini pozitive în domeniul cunoașterii acestei discipline, în 

sensul atragerii studenților pentru un nivel de studiu la standarde ridicate, aplicând cele mai noi 

informații și echipamente în domeniul protejarii speciilor. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Categorii,Obiective și Criterii pentru Ariile Protejate 

Harta ariilor protejate din Romania,Specii de plante si de animale protejate in tara noastra. 

Taxoni endemici şi ocrotiţi în România. 

Lista speciilor protejate din Romania declarate monumente ale naturii. 

Ariile protejate din Romania,in pericol! degradarea habitatelor naturale.Habitate ameninţate şi 

arii protejate din tara noastra. 

Legislatie in sprijinul ariilor protejate din Romania.  

 

Lucrari practice 

Rezervație Științifică/Rezervație Naturală Strictă 

Parc Național 

Monument Natural 

Rezervație de Conservare a Naturii/ Rezervație Naturală Gospodarită 

Peisaj Protejat 

Rezervație de Resurse 

Arie Naturala Biotică/Rezervație Antropologică 

Arie Gestionată pentru Utilizări Multiple/Arie cu Resurse Gospodărite 

Rezervație a Biosferei 

Sit al Patrimoniului Mondial Natural 
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- 

Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Colocviu Evaluare orală finală 30% 

Aprecierea activităţii din 

timpul semestrului 
Evaluare continuă (orală și scrisă) 70% 

 

Persoana de contact 

Sef lucr.dr.Nicoleta Paraschiv 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

Telefon: +40 232 407436 

E-mail: luminico2003@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


