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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)

În cadrul cursului se urmăreşte formarea bazei de cunoştinţe fundamentale necesare înţelegerii şi
operărării cu noţiunile specifice domeniului inginerie mediului şi în acelaşi timp disciplina
urmăreşte cunoaşterea de către  studenţi  a principalelor noţiunilor şi concepte referitoare la:
protecţia ecosistemelor naturale, la strategia naţională în domeniul protecţiei şi conservării
ecosistemelor, precum şi a legislaţiei naţionale şi europene în acest domeniu.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de identificare a
principalele tipuri de ecosisteme cu respectarea regulilor de prevenire a poluării mediului,
cunoaşterea şi gestionarea mediului ambiant, educarea în privinţa atitudinii faţă de mediu,
aprofundarea studiului privind interrelatiile dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă

Conținutul disciplinei (programa analitică)

Curs (Capitole/subcapitole)
Protecţia ecosistemelor: introducere în curs; funcţiile ecosistemelor naturale; situaţia
ecosistemelor pe glob şi în România; scurt istoric
Organizarea protecţiei mediului în România; Principalele ecosisteme din România
Ecologia, factorii ecologici, problematica ecologiei şi a protecţiei mediului
Unitatea sistematică a lumii vii, noţiuni generale despre mediu: biotop, biocenoza, ecosistem
Principalele ecosisteme existente pe Terra, clasificarea ecosistemelor terestre; Ecosisteme
modificate antropic
Organizarea şi protecţia ecosistemelor în România: legislaţie, norme, standarde
Poluarea mediului, sursele principale ale poluării, măsuri generale de protecţie ale ecosistemelor
Poluarea atmosferei: surse de poluare, caracterizarea poluanţilor, efectele imediate şi pe termen
lung; caracterul transfrontalier al poluării atmosferice, tehnologii specifice de prevenire şi
combatere a poluării aerului
Poluarea apelor: surse de apă, parametri de calitate ai apelor, tipuri de poluanţi, căi şi mijloace
de prevenire şi combatere a poluării apelor
Poluarea solului: degradarea solului: eroziunea, poluarea chimică, exploatarea iraţională a
terenurilor agricole, efectele directe şi indirecte ale poluării solului
Protecţia ecosistemelor: noţiuni de agricultură biologică, biotehnologii, surse neconvenţionale
de energie



Lucrări practice
Factorii ecologici abiotici (lumina, temperatura, umiditatea, regimul eolian, solul, etc) şi
influenţa lor asupra vieţii şi organismelor vii
Factorii ecologici biotici şi antropici, influenţa lor asupra vieţii şi activităţii, adaptările la
influenţa acestora a organismelor vii
Clasificarea  ecosistemelor terestre
Noţiuni de biocenoză, relaţiile dintre organisme în cadrul biocenozei
Noţiuni de ecosistem, productivitatea biologică a ecosistemului
Poluarea mediului, surse ale poluării, măsuri de protecţie ale ecosistemelor
Poluarea atmosferei, apelor si solului: surse de poluare, caracterizarea poluanţilor, efectele
imediate şi pe termen lung; măsuri de prevenire şi combatere a poluării aerului
Ecosisteme modificate antropic
Protecţia ecosistemelor: noţiuni de agricultură biologică, biotehnologii, surse neconvenţionale
de energie
Comportarea în natură a turiştilor, protecţia şi conservarea ecosistemelor naturale
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