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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Sef lucr. Alina Elena MARTA 

  

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind impactul 

antropic şi efectele asupra biodiversității și a componentelor de mediu. Se va analiza efectul 

diferitelor tipuri de impact asupra factorilor de mediu. 

Se urmareste dobândirea de cunoştinţe privind metodele şi tehnicile generale de 

investigare şi cercetare a impactului precum si cunoaşterea etapelor metodologice ale procedurii 

EIM şi SEA;  

Studentii îşi vor însuşi cunoştinţele necesare obţinerii informaţiilor utile în vederea 

întocmirii şi redactării unui studiu de impact  

La seminarii se va aprofunda cunoaşterea principiilor operaţionale şi a celor legislative 

privind evaluarea impactului asupra mediului;  

Cunosţinele obţinute le va permite să realizeze studii de impact asupra mediului pentru 

diferite categorii de proiecte, analizand componentele şi factorii de mediu pentru care se impune 

o aprofundare din punct de vedere al analizelor şi prognozelor. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa evaluărea impactului antropic asupra 

biodiversitatii 

Cap. I Biodiversitatea terestră şi cea acvatică 

Cap. II Rolul biodiversităţii în stabilitatea şi reglarea sistemelor ecologice 

Cap. III Introducere în evaluarea impactului antropic asupra biodiversității 

Cap. IV Mediul şi societatea - Prezentarea impactului vînătorii, pescuitului şi recoltării excesive 

asupra biodiversităţii unor ecosisteme 

Cap. V Colectarea și prelucrarea datelor privind biodiversitatea 

Cap. VI Metode prospective de evaluare a stării biodiversității 

Cap. VII Tipuri de evaluare. Impactul antropic asupra componentelor de mediu (EIM): tipologie 

şi efecte asupra mediului 

 

 

Lucrări practice 

1. Însuşirea noţiunilor teoretice şi a unor deprinderi practice necesare în procesul de 

monitorizare şi evaluare a unor grupe de plante şi animale; 



2. Evaluarea calităţii biodiversității pe baza unor bio-indicatori; 

3. Impactul activităţilor antropice asupra societăţii umane 

4. Categorii de biodiversitate 

5. Discutarea unui proiect de mediu cu toate componentele acestuia: scop, obiective, 

acţiuni, buget, planificare temporală 

6. Discuţii pe marginea studiilor de caz – prezentări Powerpoint şi referate 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisa 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 
Referat individual 40% 
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