
 
Ecologie şi protecţia mediului (ANUL III, SEMESTRUL III si IV) 
 
Nr. credite transferabile 7 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu: obligatorie 
 
Titular disciplină 
Conf. univ. dr. Gîlcă Valerica 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

• Disciplina „Ecologie şi protecţia mediului” în conformitate cu programa analitică îşi 
propune: cunoaşterea  de către studenţi a efectelor ecologice ale activităţii oamenilor datorate 
exploatării intensive a solului, apelor, dezvoltării rapide a industriilor, creşterii masive a 
urbanismului, a mijloacelor de transport, al poluarii masive, care influenţează la scară regională, 
uneori globală clima, atmosfera, ciclurile biologice, estetica mediului, să propună şi să găsească 
soluţii pentru conservarea şi protecţia sănătăţii omului şi animalelor. 

 Să cunoască terminologia utilizată în domeniul Ecologiei şi protecţiei mediului; 
 Să demostreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor de Ecologie şi protecţia 

mediului; 
 Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretarea datelor obţinute în urma unor 

experimente; 
 Sa demonstreze abilităti de identificare, de evaluare a elementelor din principalele tipuri 

de ecosisteme; 
Sa identifice şi să aleagă metodele optime de soluţionare a problemelor legate de protecţia şi 

conservarea mediului. 
 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 
Curs (Capitole/subcapitole) 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
1.1. Definiţia şi obiectul de studiu al ecologiei 
1.2. Date asupra evoluţiei ecologice ca ştiinţă 
1.3. Subdiviziunile ecologiei 
ORGANISMELE ŞI MEDIUL DE VIAŢĂ 
2.1.Factorii abiotici. 
2.2. Factorii biotici. 
2.3. Factorii peridici şi neperiodici 
PRINCIPALELE LEGI ECOLOGICE 
3.1. Legea minimului 
3.2. Legea toleranţei 
3.3. Legea acţiunii combinate a factorilor 
3.4. Legea interacţiunii om-ecosferă 
3.5. Legea compensaţiei factorilor 



4. PRINCIPALII FACTORI ECOLOGICI 
4.1. Temperatura, umiditatea şi precipitaţiile ca factori ecologici limitanţi 
4.2. Lumina, presiunea atmosferică şi ionizarea aerului 
4.3. Oxigenul, dioxidul de carbon, pH-ul şi salinitatea mediului acvatic 
4.4. Solul şi hrana ca factori ecologic 
5. POPULAŢIA, ORGANIZARE, SRUCTURĂ, DINAMICĂ 
5.1. Statica populaţiei 
5.2. Dinamica populaţiei 
ECOSISTEMELE NATURALE ŞI ANTROPOGENE 
6.1. Biotopul şi biocenoza integrate în ecosistem 
6.2. Structura spaţială şi trofică a ecosistemelor 
6.3. Funcţiile ecosistemelor 
6.4. Dinamica şi dezvoltarea ecosistemelor 
PROTECŢIA MEDIULUI 
7.1. Mediul înconjurător şi acţiunea umană 
7.2. Poluarea şi implicaţiile ei ecologice 
7.3. Protecţia mediului înconjurător 
7.4. Arii protejate 
7.5. Educaţia ecologică 

Lucrări practice 
Construirea climogramelor şi bioclimogramelor 
Presiunea atmosferică şi vântul 
Populaţia- generalităţi despre colectarea materialuli 
Metode de estimare a dispersiei populaţiei 
Structura de vârstă şi sex a populaţiilor 
Analiza creşterii numerice 
Analiza sinecologică 
Determinarea proprietăţilor organoleptice şi fizice ale apei 
Determinarea proprietăţilor fizco-chimice ale apei poluate 
Determinarea substanţelor organice din sol 
Poluarea alimentelor 
Analiza fizico chimică a cerealelor şi derivatelor lor 
Masuri de combatere a poluării 
Dterminarea indicatorilor fizico-chmici ai apei: temperatura, turbiditate, suspensii, aciditate, 
alcalinitate, dioxidul de carbon, oxigenul, clorul, calciu, magneziu. 

 
 
Bibliografie 
Bibliografie 
Viorica Simionescu, Lucrări practice de ecologie, Edit. „Univ. Alex. I. Cuza” Iaşi, 1984; 
Botnariuc N., Neacşu P., Caiet de lucrări practi de ecologie general, Edit. „Univ. Alex. I. Cuza” 
Iaşi, 1978; 
Varvara M. , Lucrări practice de ecologie, Edit. „Univ. Alex. I. Cuza” Iaşi, 2001; 
 
 
 
 
 



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 
Conf. univ. dr. Gîlcă Valerica 
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iaşi 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 582, E-mail: m_valerica_univagro@yahoo.comMotăți de evaluare Procent din 
not 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


