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Statutul disciplinei 

Obligatorie 

Titular disciplină 

Prof. univ. dr. Eugen ULEA 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul programei analitice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind 

biologia conservării, identificarea speciilor invazive și, implicit, investigarea  biodiversității 

naturale, în care un loc deosebit de important îl deține filogenia moleculară, un instrument comun 

mai multor domenii științifice, precum: sistematica, genetica, ecologia și evoluționismul. 

Sănătatea plantelor este fundamentală pentru susținerea și competitivitatea agriculturii, 

siguranței alimentelor și a protecției mediului. Introducerea și stabilirea organismelor dăunătoare 

pe teritoriul României poate avea ca efect creșterea cantităților de produse de protecție a plantelor 

utilizate ceea ce contravine prevederilor directivei privind utilizarea durabilă a acestora. 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Consideraţii generale privind impactul invaziei biologice asupra biodiversităţii naturale, 

Impactul invaziei biologice asupra ecosistemelor naturale 

Impactul invaziei biologice asupra economiei şi societăţii umane 

Monitorizarea organismelor biologice invazive 

Legislatia de carantina 

 

Lucrări practice  

Asigurarea protecției fitosanitare a teritoriului României/Comunității prin prevenirea 

introducerii, stabilirii și răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor, produselor 

vegetale sau altor obiecte care sunt necunoscute că apar în Comunitate 

Asigurarea utilizării unui material destinat plantării sănătos de la începutul lanțului de producere 

prin prevenirea raspandirii organismelor daunatoare care sunt introduse in Comunitate odata cu 

materialul destinat plantarii; 

Controlul organismelor dăunătoare care au o distribuție limitată și care necesită măsuri stricte de 

control oficial pentru prevenirea răspândirii; 

Monitorizarea calității produselor de protecție a plantelor și controlul produselor de protecție a 

plantelor la comercializare și utilizare; 

Asigurarea sănătății publice, sigurantei alimentelor, utilizatorilor și a mediului înconjurător, prin 

implementarea programelor anuale de monitorizare a reziduurilor de pesticide din plante și 

produse vegetale ce provin din producția internă, de pe piața intracomunitară și cele destinate 

exportului 

Coordonarea, îndrumarea tehnică și controlul activității în domeniul omologării și reomologării 

produselor de protecție a plantelor pentru a fi utilizate în România 



Implementarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscului asociat utilizării 

produselor de protecție a plantelor. 
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Evaluare finală 

 

Specificare 
Nr. puncte Procent din nota 

finala (%) 
Prezenţa la curs 1 10 
Evaluare din timpul semestrului  3 30 
Examen 6 60 
Nota finală 10 100 
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