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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucr. Dr. SLABU Cristina 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Dobândirea de către cursanți a bazei teoretice specifice disciplinei, a abilităților de aplicare în 

practică a cunoştinţelor teoretice, precum şi formarea deprinderii de a acţiona autonom pentru a 

observa şi a analiza diferite tipuri de ecosisteme şi habitate, precum şi de a oferi soluţii 

problemelor concrete de mediu. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Noţiuni introductive: conceptul de diversitate ecologică; categorii de biodiversitate  

2. Biomuri marine 

3. Biomuri acvatice continentale: biomul lentic; biomul lotic; zonele umede (delte, zone 

inundabile, mlaştini). 

4. Biomuri terestre: biomul arctic şi antarctic; păduri de conifere boreale; păduri de foioase 

temperate; păduri tropicale sezoniere; păduri tropicale umede; păşuni din zona temperată; 

păşuni tropicale şi savane; deşerturi 

5. Ecosistemele dominate de specia umană: agroecosisteme  ecosisteme rurale, ecosisteme 

urban-industriale 

6. Habitatele din România: comunităţi litorale şi halofile; ape continentale (non-marine); 

tufărişuri şi pajişti; păduri; mlaştini şi terenuri înmlăştinate; grohotişuri; stâncării şi nisipuri 

continentale. Corespondenţa dintre tipurile de habitate din România şi cele din principalele 

sisteme de clasificare utilizate la nivel European. 

 

Lucrări practice 

Analiza ecologică a unor habitate din Parcul Naţional Munţii Rodnei. (deplasare pe teren) 

Aplicații în ariile protejate: Rezervația de la Valea lui David, Sărăturile Jijia inferioară – Prut 

Diversitatea agroecosistemelor: Aplicaţii în fermele USV Iaşi   
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Şef lucr dr. Cristina SLABU 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 
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telefon: 0040 232 407349, fax: 0040 232 219175  
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