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Statutul disciplinei 
Disciplină în domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr. dr. Cristina SIMEANU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectivul general: Însușirea de către studenți a cunoștințelor referitoare la principalele 
legități, noţiuni și concepte specifice ecologiei și protecţiei mediului și identificarea alternativelor 
optime în vederea respectării şi protejării mediului înconjurător. 

Obiective specifice: Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative de 
specialitate şi formarea deprinderilor practice necesare, în scopul monitorizării și protecției 
mediului; utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii și tehnologiilor pentru activitățile 
ecologice de măsurare și monitorizare; identificarea și caracterizarea stării ecologice a factorilor 
de mediu; elaborarea de măsuri privind protejarea şi înfrumuseţarea mediului. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
DEFINIȚII ȘI ISTORICUL ECOLOGIEI. Obiectul de studiu al ecologiei și subdiviziunile 
acesteia. Relațiile ecologiei cu alte științe. Dezvoltarea ecologiei. Dezvoltarea ecologiei în 
România. 
TEORIA SISTEMELOR. Clasificarea sistemelor; Însușirile sistemelor biologice. 
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR. Generalități, Biotopul, Legea factorului limitativ și legea 
toleranței factorilor ecologici; Biocenoza; Relațiile în biocenoză 
PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. Noțiuni generale; Protecția atmosferei; Poluarea 
aerului; Schimbarea climatică. Efectul de seră; Poluarea radioactivă, Poluarea sonoră, Protecția 
apelor și a ecosistemelor acvatice, Protecția solului. 
DEȘEURILE INDUSTRIEI ALIMENTARE. Evaluarea ciclului de viață în industria 
alimentară. Conceptul de producție mai curată în industria alimentară 

Lucrări practice 
Studiul principalilor factori biotici și abiotici (ex. apă, aer, sol, lumină); evaluarea parametrilor 
de caracterizare a factorilor de mediu (climatici, orografici, edafici şi hidrici); metode de 
investigare a poluării apei, aerului, solului; poluarea fonică; poluarea biologică. 
Raportul privind impactul asupra mediului la înființarea unei unități de procesare produse 
alimentare 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scris + oral 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Teste de verificare, colocviu de laborator 30% 

 
Persoana de contact 
Șef lucr. dr. Cristina SIMEANU  
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407596  
E-mail: csimeanu@uaiasi.ro 


