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Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucr. dr. Violeta Simioniuc 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

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

- cunoașterea tipurilor de resurse furnizate de biodiversitate și a dinamicii acestora sub influența 

factorilor naturali și antropici; 

- aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă în exploatarea resurselor naturale; 

- dobândirea competențelor de identificare a principalelor tipuri de resurse vegetale și animale din 

ecosisteme și de evaluare a acesora;  

- cunoașterea și aplicarea aspectelor legislative şi instituţionale în valorificarea durabilă a 

resurselor naturale. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs 

Introducere 

Dezvoltarea durabilă (concept, instrumente, indicatori) 

Productivitatea ecosistemelor și resursele de biodiversitate. Biomasa exploatabilă și producţia 

durabilă. Factorii care modelează dinamica resurselor naturale 

Resurse naturale vegetale (talofite, cormofite) în România  

Resurse naturale cinegetice și piscicole în România 

Resurse naturale bacteriene și fungice în România 

Valorificarea durabilă a resurselor naturale - aspecte legislative şi instituţionale. 

Lucrări practice 

Strategia UE pentru dezvoltare durabilă a resurselor naturale 

Resurse naturale vegetale din păduri 

Resurse naturale animale din păduri 

Resurse naturale vegetale din pajiști 

Resurse naturale animale din pajiști 

Resurse naturale acvatice 

Evaluarea economică a resurselor de biodiversitate 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Scris şi oral 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare. 
40% 
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