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FIŞA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Ştiinţe 
1.3. Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului 
1.4. Domeniul de studii Ştiinţa mediului  
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Ecologie şi protecţia mediului 
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Poluarea şi protecţia mediului  
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Pricope Ferdinant 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Răducanu Dumitra 
2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. Regimul 
disciplinei 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar 1 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6.Laborator 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  108 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat 
5.2. de desfăşurare a laboratorului • Sală de laborator, dotată cu aparatura necesară desfăşurării lucrărilor practice 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general al disciplinei 

• formarea competenţelor profesionale şi transversale specifice disciplinei  Poluarea  şi 
protecţia mediului 

7.2. Obiectivele 
specifice 

• să cunoască şi să înţeleagă legile fundamentale care determină structura şi funcţionarea 
sistemelor vii de nivel supraindividual; 

• să utilizeze în mod adecvat concepte, teorii şi metode de bază din ecologie în comunicarea 
profesională; 

• să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea structurii şi evoluţiei 
speciilor în condiţiile mediului natural. 

•  să-şi dezvolte gândirea sistemică, ca bază a înţelegerii fenomenelor naturii, în general, şi a 
celor biologice, în special;  

• să-şi consolideze  cunoştinţele privind starea actuală a mediului în lume, în general şi în 
România în particular, modalităţile de deteriorare a ecosistemelor naturale sub acţiunea 
antropică şi posibilităţile de prevenire, limitare şi combatere a poluării sub toate aspectele; 

• să-şi consolideze educaţia în spiritul păstrării nealterate a mediului natural, a conservării 
biodiversităţii ecosistemelor, menţinerii genofondului natural al planetei; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conţinuturi 
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C1.1. - definirea principiilor şi legilor aplicabile în Ecologie şi protecţia mediului pentru abordarea 
problemelor specifice domeniului; 
C1.2. - formularea de probleme de ecologie şi protecţie a mediului în termeni clari prin asocierea de modele 
experimentale şi teoretice fenomenelor de bază din Ecologie şi protecţia mediului; 
C1.3. - alegerea principiilor şi stabilirea metodelor ştiinţifice şi experimentale adecvate rezolvării problemelor 
aferente Ecologiei şi protecţiei mediului; 
C2.1. - definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domenii complementare (fizică, geologie, 
geografie, biologie, chimie, matematică) pentru facilitarea realizării conexiunilor necesare în  protecţia 
mediului;  
C2.2. - definirea conceptelor/ fenomenelor implicate în  protecţia mediului folosind instrumentele domeniilor 
conexe (fizică, geologie, biologie, chimie, matematică). 
C6.2. - explicarea şi interpretarea rezultatelor experimentale obţinute în urma unui studiu de caz specific 
domeniului Ştiinţa mediului. 
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CT1- aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere 
personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor  codului de etică profesională; 
CT2. - aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară  pe diverse paliere ierarhice; 
CT3. - documentarea în limba română şi  cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi 
personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. 
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 Curs Nr. 
ore Metode de predare Observaţii 

Poluanţii şi circulaţia lor în biosferă. Clasificarea generală a 
poluanţilor. Circulaţia poluanţilor în biosferă 

2  

Acţiunea antropică asupra mediului 2  
Poluarea atmosferei. Circulaţia poluanţilor în atmosferă. Poluanţii 
atmosferici şi modul lor de acţiune. Efectele poluării atmosferice 
asupra organismelor animale şi vegetale.. 

2  

Poluarea atmosferică şi ciclurile biogeochimice. Efectele poluării 
atmosferice asupra climei. Poluarea sonoră şi efectele sale. 

2  

Poluarea solului. Poluarea cu fertilizanţi, metale grele, reziduuri 
menajere şi agricole. 

2  

Poluarea solului cu pesticide. Clasificare şi mod de acţiune. 
Particularităţi ecologice ale pesticidelor. Efectele pesticidelor asupra 
speciilor, populaţiilor şi biocenozelor 

2  

Poluarea apelor continentale şi oceanice. Poluarea fizică, chimică şi 
biologică a apelor. Poluarea apelor subterane. 

2  

Aprecierea gradului de poluare a apelor. Autoepurarea biologică a 
apelor. Epurarea apelor uzate 

2  

Poluarea nucleară a mediului. Radiosensibilitatea vieţuitoarelor la 
doze letale şi subletale. Industria energetică şi poluarea nucleară. 

2  

Conservarea naturii. Bazele ştiinţifice ale conservării mediului. 
Principiile strategiei mondiale a conservării mediului. Strategia 
protecţiei mediului în România. 

2  

Conservarea biodiversităţii. Direcţii de conservare a biodiversităţii 
Teorii privind cauzele dispariţiei speciilor. Cauzele antropice ale 
extincţiei speciilor. Lista roşie a speciilor. Conservarea biodiversităţii 
în România 

4  

Conservarea comunităţilor biologice în arii protejate. Principalele 
categorii de arii protejate. Arii protejate în România. 

2 

 
 
 
 
Prelegere ilustrată, 
conversaţie, 
explicaţie, modelare 

 

Legislaţia privind protecţia mediului. Dreptul mediului şi principiile 
sale. Legiferarea ocrotirii naturii în România. Acorduri şi convenţii 
internaţionale. 

2   

Bibliografie 
1. Duma S.– Geoecologie, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2000 
2. Pricope F., Pricope Laura – Poluarea mediului şi conservarea naturii, Ed. Rovimed, Bacău, 2007 
3. Pricope F., Paragină Carla – Conservarea biodiversităţii şi ecodiversităţii – Ed. Alma Mater, Bacău, 2013  
4. Primack R.B.– Conservarea diversităţii biologice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002 

Bibliografie minimală 
Pricope F., Pricope Laura – Poluarea mediului şi conservarea naturii, Ed. Rovimed, Bacău, 2007 
 
 
Aplicaţii- Laborator Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Starea actuală a mediului în România. 1  
Depozitele de deşeuri menajere şi industriale şi efectul lor asupra 
mediului. 

1  

Monitoringul ecologic – mijloc de sesizare şi prevenire a poluării 1  
Poluarea marină şi efectele sale 1  
Staţiile de epurare – mijloace de protecţie şi reciclare. 1  
 Diversitatea biologică şi poluarea. Lista roşie a speciilor 1  
Poluarea urbană - prevenire, limitare, combatere. 1  
Agricultura ecologică  şi protecţia agroecosistemelor 1  
 Conservarea şi refacerea ecosistemelor forestiere 1  
Ozonul atmosferic. Posibilităţi de limitare a distrugerii păturii de ozon 1  
Deşertificarea – prevenire, limitare şi combatere. 1  
Poluarea apelor – efecte, combatere, limitare. 1  
Zone şi arii protejate 1  
Dreptul mediului. Legislaţia privind protecţia mediului 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstraţie, 
modelare, explicaţie 

 
Bibliografie 

1. Copcaru I. – Surse, procese şi produse de poluare, Ed. Junimea, Iaşi, 1995 
2. Duma S.– Geoecologie, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2000 
3. Primack R.B.– Conservarea diversităţii biologice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002 
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Bibliografie minimală 
Pricope F., Pricope Laura – Poluarea mediului şi conservarea naturii, Ed. Rovimed, Bacău, 2007 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS. 
 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea noţiunilor fundamentale din 
domeniul conservării naturii şi protecţiei 
mediului, explicarea şi interpretarea 
proceselor ecologice fundamentale din 
ecosistemele acvatice şi terestre 

Răspunsuri la examene. 
 
 
 

70 % 
 
 
 

10.5. Seminar 
Cunoaşterea stării actuale a mediului, a 
modalităţilor de degradare a mediului, de 
conservare a naturii şi protecţie a mediului 

Răspunsuri la colocviu de 
laborator 

30 % 

10.6. Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul conservării naturii, explicarea şi interpretarea proceselor ecologice 
fundamentale; 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Conf. univ. dr. Pricope Ferdinant Asist. univ. dr. Răducanu Dumitra 
   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2015 Lector dr. Ureche Camelia 
  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
 Prof. univ. dr. Talmaciu Mihai 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe 

1.3. Departamentul Biologie, Ecologie si Protectia Mediului 

1.4. Domeniul de studii Ecologie si Protectia Mediului 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea Ecologie si Protectia Mediului 

1.7. Forma de învăţământ Invatamant cu frecventa 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GEOGRAFIA  MEDIULUI 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof univ dr ing Rati Ioan Viorel 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist univ dr Badaluta Nicoleta 

2.4. Anul de 

studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  20 

Examinări 10 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  94 

3.8. Total ore pe semestru  56 

3.9. Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

 

 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
  

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea noţiunilor şi conceptelor de bază în domeniul geografiei mediului, a 

relaţiilor cauzale, a complexităţii fenomenelor ce determină specificul peisajului 

geografic. 

7.2. Obiectivele specifice 
Sa analizeze concret, în diferite tipuri de mediu de pe glob, relaţiile om-natură, cu 

accent special asupra unor tendinţe actuale care pot provoca dezechilibre grave.  

Sa înţeleaga modul în care se realizează integrarea omului în peisaj, a aspectelor 

negative legate de o utilizare excesivă sau neadecvată a resurselor mediului 

geografic. 

 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare 

Observaţii 

 

1. Noţiunea de mediu geografic şi istoricul evoluţiei studiului 

mediului. Noţiunea de peisaj geografic. Abordarea problemei 

mediului în geografia românească şi străină. Raporturile 

dintre geografie şi ecologie; conceptul de geoecologie.  

 

 

 

 

2 ore 

/ sapt. 

 

Cursul este sub formă de 

prelegere susţinută de prezentări 

şi analize de caz cu ajutorul 

planşelor, diapozitivelor, 

pliantelor, foliilor 

corespunzătoare. 

 

2. Raporturile dintre societatea omenească şi mediu. 

Evaluarea stării de echilibru şi capacităţii de suport a 

mediului. Noţiunea de dezvoltare durabilă. 

Prelegere  

3. Influenţa activităţilor antropice asupra reliefului (inclusiv 

relieful antropic), covorului vegetal, lumii animale, solului şi 

reţelei hidrografice. 

Prelegere  

4. Noţiuni introductive: biotop, biocenoză, biom. Zonalitatea 

latitudinală. Mediul înconjurător. 

Prelegere  

5. Principalele categorii de medii geografice pe glob, 

diferenţiate pe baza potenţialului ecologic, exploatării 

biologice şi gradului de modificare a peisajului de către om. 

Medii din zona tropicală. Mediul regiunilor tropical-umede cu 

2 anotimpuri.  

Prelegere  

6. Mediul de savană şi rolul omului în extinderea acestui tip 

de peisaj. Medii tropical-uscate. Medii subtropicale. Evoluţia 

Prelegere  

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

 p
ro

fe
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o
n

al
e 

 

 

 Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific. 

 Identificarea şi precizarea informaţiilor ştiinţifice şi a cadrului reglementărilor legislative din 

domeniul Mediului oferite de bibliografia de specialitate. 

 Explicarea şi interpretarea rezultatelor experimentale obţinute în urma unui studiu de caz specific 

domeniului Ştiinţa mediului. 

 Finalizarea unei investigaţii specifice prin elaborarea de rapoarte  sau concluzii conform 

reglementarilor in vigoare din domeniul Mediului. 

 Analiza critică a unei comunicări ştiinţifice, a unui articol / raport de specialitate cu grad de dificultate 

mediu. 

 Redactarea şi prezentarea raportului ştiinţific sau auditului de mediu cu respectarea legislaţiei în 

domeniul Mediu şi trimiteri la normativele în vigoare. 

6
.2

. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le
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în timp şi situaţia actuală a mediului mediteranean. 

7. Medii temperate. Mediul de stepă - modificări antropice 

pozitive şi negative. Mediul temperat-rece (boreal) şi mediul 

de tundră - integrarea omului în acest tip de piesaj şi posibile 

efecte ale încălzirii climatice globale. Mediile din România. 

Prelegere  

8. Poluarea – categorii de poluare. Prelegere  

9. Poluarea cu diverse metale. Prelegere  

10. Poluarea agricolă şi poluarea prin acumularea deşeurilor. Prelegere  

11. Acţiunea combinată a mai multor factori poluanţi. 

Poluarea fonică. Poluarea termică. 

Prelegere  

12. Poluarea radioactivă. Poluarea biologică. Prelegere  

13. Modificări globale ale mediului. Încălzirea climatică 

globală.  

Prelegere  

14. Problema stratului de ozon. Reducerea biodiversităţii. Prelegere  

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Schema relaţiilor dintre factorii de mediu (circuitul general al 

materiei). 

2 ore 

/ sapt. 

      În cadrul lucrărilor 

practice activităţile se 

desfăşoară frontal sau 

individual, cu studiul 

individual pe niveluri de 

cunoştinţe; studiul 

materialului bibliografic,  

prelucrarea datelor. 

 

2. Referat privind tipurile de mediu din România. 

3. Referat privind tipurile de mediu din zona temperată. 

4. Referat privind tipurile de mediu din zona tropicală. 

5. Referat privind poluarea cu diverse metale. 

6. Referat privind poluarea agricolă. 

7. Referat privind poluarea aerului. 

8. Referat privind poluarea apei. 

9. Referat privind poluarea solului. 

10. Referat privind poluarea fonică. 

11. Referat privind poluarea cu diverse metale. Poluarea radioactivă. 

12. Referat privind modificările globale ale mediului. 

13. Referat privind conceptul de dezvoltare durabilă.  

14. Verificarea dosarelor de lucrări practice şi discuţii pe marginea 

lor.  

 

Bibliografie: 

 

1. André, Pierre, (1999), L,evaluation des impacts sur l,environnement, Quebec, Canada. 

2. Giurescu, C.C., (1976), Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, Ed. Ceres, 

Bucureşti. 

3. Naveh, Z., Lieberman, A.S., (1987), Landscape Ecology. Theory and application, Springer Verlag Berlin, 

Heidelberg, Tokyo. 

4. Pehoiu, Gica, Muică, Cristina, Sencovici, Mihaela, (2006), Geografia mediului cu elemente de ecologie, Ed. 

Transversal, Târgovişte 

5. Roşu, Al., Ungureanu, Irina, (1977), Geografia mediului înconjurător, Ed. Didactică, Bucureşti 

6. Soran, V., Borcea, Margareta, (1985), Omul şi Biosfera, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

7. Ungureanu, Irina, (2005), Geografia mediului, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi 

8. Vădineanu, A. (1998), Dezvoltarea durabilă. Teorie şi practică. Ed. Univ., Bucureşti 

9. Zăvoianu I. (coord.), (1981), Studii geografice cu elevii asupra calităţii mediului, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Continuturile disciplinei sunt in concordanta cu standardele RNCIS 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Participare activă în cadrul cursului. Examen 60% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Participare activă în cadrul lucrărilor 

practice. Prezentarea unui referat. 
Colocviu 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 



F 84.07/Ed. 06 
 

Câte două intervenţii în cadrul cursului şi a lucrărilor practice. 

Un subiect rezolvat conform baremului de corectare. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
 

1.2. Facultatea ŞTIINŢE 
1.3. Departamentul BIOLOGIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
1.4. Domeniul de studii BIOLOGIE 
1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6. Programul de studii/calificarea BIOLOGIE 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 
2. Date despre disciplină  UB03EPM304S1 

2.1. Denumirea disciplinei FITOSOCIOLOGIE 
2.2. Titularul activităţilor de curs GURĂU MILIAN 
2.3. Titularul activităţilor de seminar BĂDĂLUŢĂ NICOLETA 
2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare Examen 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs  
2 

3.3. Seminar/  1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat   
Examinări  
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  108 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Introducere..   1 prelegere  
• Scopul şi sarcinile Fitocenologiei 1 prelegere  

http://www.ub.ro/�
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F 84.07/Ed. 06 
 

• Obiectul principal de studiu al Fitocenologiei 1 prelegere  
• Etapele istorice principale de dezvoltare a 

Fitosociologiei  
1 prelegere  

• Istoricul cercetărilor geobotanice în România 1 prelegere  
• Formele biologice şi rolul lor în alcătuirea 

covorului vegetal 
1 prelegere  

• Elementele fitogeografice (Geoelementele 
florei)..   

1 prelegere  

• Arealul plantelor şi asociaţiilor de plante 1 prelegere  
• Metode de cercetare a covorului vegetal 1 prelegere  
• Cenotaxonomia grupărilor de plante 1 prelegere  
• Dinamica asociaţiilor vegetale 1 prelegere  
• Alelopatia şi rolul ei în mecanismul de asociere 

a plantelor 
1 prelegere  

• Cartarea geobotanică 1 prelegere  
• Asociaţia vegetală în lumina diferitelor şcoli 

geobotanice 
1 prelegere  

• Istoria florei şi vegetaţiei ţării noastre din terţiar 
şi quaternar atestată palinologic 

1 prelegere  

• Zonele, etajele şi subetajele de vegetaţie din 
România 

1 prelegere  

• Teoria speciilor indicatoare. Valoarea lor 
ecologică şi practică 

1 prelegere  

• Importanţa speciilor indicatoare pentru 
producţia agricolă 

1 prelegere  

• Importanţa ocrotirii naturii pentru studiile 
fitocenologice 

1 prelegere  

• Clase de vegetaţie din România  prelegere  

Bibliografie  
1. Ivan Doina - Fitocenologie şi vegetaţia României, Ed. Did. Ped. Buc., 1989 
2. Walter H. - Vegetaţia pământului în perspectiva ecologică, Ed. Şt. Buc., 1974 
3. Cristea V., Gafta D,. Pedrotte F, 2005. Fitosociologie Ed Tipografia Clujana, Cluj Napoca 
4. Burduja C., Mihai Gh, 1974, Geobotanica, vol II, Ed Univ Al I Cuza Iasi 
5. Sanda V., Popescu A., Barabas N., 1998, Cenotaxonomia si caracterizarea gruparilor vegetale din 

Romania 
6. Donita N si colab, 1977. Ecologie forestiera., Ed Ceres Bucuresti 
7. *** Plant Ecology, 2005, Ed Springer 
8. Chifu, Toader, Irimia Irina; Zamfirescu Oana, 2014, Diversitatea fitosociologica a vegetatiei 

României, Iași, Institutul European, Iași 
 

Bibliografie minimală 
• Gurău Milian- 2015, Fitosociologie . Note de curs 

5. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs  examen 60% 
10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

 colocviu 40% 

10.6. Standard  minim de performanţă 
• Metoda de lucru fitosociologică 
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Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.9.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro  

 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea DE ŞTIINŢE 

1.3. Departamentul DE BIOLOGIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINŢA MEDIULUI 

1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6. Programul de studii/calificarea ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei ANATOMIA ŞI IGIENA OMULUI 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Voicu Roxana Elana 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Voicu Roxana Elana 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 
4 

3.2. Curs 
2 

3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 
2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 
56 

3.5. Curs 
28 

3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 
28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): 0 
 

3.7. Total ore studiu individual  69 

3.8. Total ore pe semestru  56 

3.9. Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
  

 

6. Competenţe specifice acumulate  

http://www.ub.ro/
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 formarea competenţelor specifice disciplinei Anatomia şi igiena omului 

7.2. Obiectivele specifice  să utilizeze corect notiuni, concepte, principii specifice disciplinei Anatomia şi igiena 

omului; 

 să poată explica caracteristicile corpului omenesc din perspectiva principiilor de 

organizare şi funcţionare a materiei vii; 

 să poată interpreta informaţiile ştiinţifice din perspectiva principiilor de organizare şi 

funcţionare ale corpului omenesc; 

 să utilizeze metodele de lucru pentru investigarea sistemelor biologice. 
 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

 Definiţia şi obiectul de studiu al anatomiei şi igienei 

omului, metode de studiu.   

2 prelegere, expunere, problematizare  

 Anatomia şi igiena aparatului locomotor 6 prelegere, expunere, problematizare  

 Sistemul nervos - organizarea anatomică şi 

funcţională a sistemului nervos 

6 prelegere, expunere, problematizare  

 Analizatori – generalităţi, tipuri de receptori 4 prelegere, expunere, problematizare  

 Splanhnologie. Noţuni de igienă. 10 prelegere, expunere, problematizare  

Bibliografie: 

 Albu I., Georgia R. 2007. Anatomie clinică. Ed All. 

 Raveica G., 2006. Anatomia aparatului locomotor şi elemente de anatomie topografică, Ed. EduSoft Bacău, 978-973-

8934-37-5. 

 Comănescu G, Leonov S, Neagu A. 2001. Elemente de citologie, histologie şi embriologie animală, Ed. Media TM 

Bacău, 973-99973-5-X. 

 Ifrim M., Leonov S. 1996. Curs practic de osteologie, Universitatea din Bacău. 

 Papilian V. 1985. Anatomia omului,  Ed. Did. şi Ped., Bucureşti. 

 Ranga V. 1990. Tratat de anatomia omului, Editura Medicală Bucureşti, 973-39-0099-0. 

 Straus H. 1975. Igienă, Ed. Did.şi Ped., Bucureşti. 

 Zarmă M., Stoica M., Deca A., 1969. Anatomia şi fiziologia omului şi igiena şcolară, Ed. Did.şi Ped., Bucureşti. 

 Voiculesu I.C., Petricu I.C. 1971. Anatomia şi fiziologia omului. Ed. Medicală Bucureşti. 

 Netter F. H. 2003. Netter Atlas de Anatomie umană. 

 Mănescu S. Şi col. 1996. Igiena, Ed. Medicală Bucureşti. 

 Van De Graaff. 2001. Human Anatomy. Sixth Edition. © The McGraw−Hill Companies. 

Bibliografie minimală 

 Papilian V. 1985. Anatomia omului,  Ed. Did. şi Ped., Bucureşti. 

 Voiculesu I.C., Petricu I.C. 1971. Anatomia şi fiziologia omului. Ed. Medicală Bucureşti. 
 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

6
.1

. 
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o
m

p
et
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ţe

 

p
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fe
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o
n
al

e 

 

 C1 Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Ecologiei şi protecţiei 

mediului. 

 C1.2. Formularea de probleme de ecologie şi protecţie a mediului în termeni clari prin asocierea de 

modele experimentale şi teoretice fenomenelor de bază din Ecologie şi protecţia mediului. 

 C1.4. Evaluarea critică şi constructivă a demersului de cercetare specific programului de studiu Ecologie 

şi protecţia mediului. 

 C3 Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activitati de măsurare şi 

monitorizare. 

 C3.3. Selectarea şi utilizarea adecvată a aparaturii de măsură care să permită realizarea investigaţiilor 

necesare în cazul unei aplicaţii concrete. 

 C4 Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu. 

 C4.2. Utilizarea tehnicii de calcul în achiziţia, prelucrarea, reprezentarea  şi stocarea datelor 

experimentale în concordanţă cu cerinţele din domeniul Mediu. 

6
.2

. 

C
o

m
p
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 Scheletul corpului omenesc 4 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Tipuri de articulaţii 2 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Grupe de muşchi somatici 2 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Măduva spinării: configuraţie externă 2 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Encefalul: alcătuire, morfologie externă 4 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Organele de simţ 2 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Morfologia externă a organelor digestive 4 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Morfologia plămânilor 2 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Inima: configuraţie externă şi cavităţile inimii 2 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Rinichii: morfologie externă, structura 

macroscopică şi microscopică 

2 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

 Sistemul genital feminin, sistemul genital 

masculin 

2 expunerea, demonstraţia, problematizarea  

Bibliografie: 

 Albu I., Georgia R. 2007. Anatomie clinică. Ed All. 

 Raveica G., 2006. Anatomia aparatului locomotor şi elemente de anatomie topografică, Ed. EduSoft Bacău, 978-973-8934-37-5. 

 Comănescu G, Leonov S, Neagu A. 2001. Elemente de citologie, histologie şi embriologie animală, Ed. Media TM Bacău, 973-

99973-5-X. 

 Ifrim M., Leonov S. 1996. Curs practic de osteologie, Universitatea din Bacău. 

 Papilian V. 1985. Anatomia omului,  Ed. Did. şi Ped., Bucureşti. 

 Ranga V. 1990. Tratat de anatomia omului, Editura Medicală Bucureşti, 973-39-0099-0. 

 Straus H. 1975. Igienă, Ed. Did.şi Ped., Bucureşti. 

 Zarmă M., Stoica M., Deca A., 1969. Anatomia şi fiziologia omului şi igiena şcolară, Ed. Did.şi Ped., Bucureşti. 

 Voiculesu I.C., Petricu I.C. 1971. Anatomia şi fiziologia omului. Ed. Medicală Bucureşti. 

 Netter F. H. 2003. Netter Atlas de Anatomie umană. 

 Mănescu S. Şi col. 1996. Igiena, Ed. Medicală Bucureşti. 

 Van De Graaff. 2001. Human Anatomy. Sixth Edition. © The McGraw−Hill Companies. 

Bibliografie minimală: 

 Papilian V. 1985. Anatomia omului,  Ed. Did. şi Ped., Bucureşti. 

 Voiculesu I.C., Petricu I.C. 1971. Anatomia şi fiziologia omului. Ed. Medicală Bucureşti. 

 Netter F. H. 2003. Netter Atlas de Anatomie umană. 

 Van De Graaff. 2001. Human Anatomy. Sixth Edition. © The McGraw−Hill Companies. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Să cunoască şi să se familiarizeze cu principalele noţiuni şi abordări ale domeniului 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

Însuşirea noţiunilor fundamentale privind 

alcătuirea corpului omenesc, structura 

macroscopică şi microscopică a organelor, igiena 

corpului omenesc. 

examen scris, test grilă, 

examen oral 

70% 

 

10.5.Seminar/ 

laborator/proiect 

Cunoaşterea sumară a noţiunilor fundamentale 

privind alcătuirea corpului omenesc, structura 

macroscopică şi microscopică a organelor, 

efectuarea corectă a desenelor,  igiena corpului 

omenesc. 

verificare pe parcurs, 

colocviu de laborator 

teoretic şi practic 

 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind alcătuirea corpului omenesc, structura macroscopică şi microscopică a organelor, 

igiena corpului omenesc. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

30.09.2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe 

1.3. Departamentul Biologie, Ecologie si Protectia Mediului 

1.4. Domeniul de studii Biologie 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea Ecologie şi Protecţia Mediului 

1.7. Forma de învăţământ Invatamant cu  frecventa 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei ECOFIZIOLOGIE VEGETALĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof. univ. dr. ing. Rați Ioan Viorel 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Bădăluță Nicoleta 

2.4. Anul de 

studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  10 

Examinări 9 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  69 

3.8. Total ore pe semestru  56 

3.9. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

 

http://www.ub.ro/
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
  

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Analizarea si interpretarea interdisciplinara a fenomenelor vieţii plantelor, susţinuta de 

descoperirile din domeniul chimiei, biochimiei, fizicii si biofizicii. 

 

7.2. Obiectivele specifice Să identifice principalelor notiuni, concepte si legitati specifice fiziologiei vegetale. 

Să identifice conceptele, metodele, tehnicile de investigare/explorare a lumii vegetale. 

Să explice utilizarea instrumentelor, tehnicilor/ metodelor de lucru pentru investigarea unor 

parametri biochimici. 

Să identifice concepte, principii, metode si tehnici de interpretare inter- si transdisciplinara a 

datelor privind  sistemele biologice vegetale.   

Să explice cunostintele privind mecanismele fiziologice din perspectiva corelatiilor 

transdisciplinare. 

 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Curs 

1. Introducere în fiziologia plantelor 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore/sapt 

Cursul este prezentat 

sub formă de prelegere 

susţinută de prezentări 

şi analize de caz cu 

ajutorul planşelor, 

diapozitivelor, 

pliantelor, foliilor 

corespunzătoare. 

 

 

2. Fiziologia celulei vegetale  

2.1. Funcţiile fiziologice ale subunităţilor 

structurale din celulă  

2.2. Proprietăţile fizice ale materiei celulare vii  

2.3. Proprietăţile fiziologice ale materiei vii  

3. Regimul de apă al plantelor  

3.1. Rolul apei în viaţa plantelor    

3.2. Conţinutul de apă al plantelor  

3.3. Stările şi formele apei din plante 

3.4. Absorbţia apei de către plante       

3.5. Absorbţia apei prin organele aeriene ale plantei  

3.6. Eliminarea apei de către plante. 

3.7. Bilanţul hidric al plantelor  

3.8. Rezistenţa plantelor la secetă  

4. Nutriţia minerală a plantelor  

4.1. Absorbţia substanţelor minerale prin rădăcini. 

4.2. Acumularea ionilor minerali  

4.3. Rolul  rădăcinilor  în  solubilizarea 

prelegere 
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C2.1. Identificarea principalelor notiuni, concepte si legitati specifice nivelurilor molecular si celular de 

organizare si functionare  a materiei vii. 

C4.1 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de  observare,  investigare/explorare 

a sistemelor biologice. 

C4.2 Explicarea utilizarii de echipamente/ instrumente, tehnici/ metode  de lucru pentru investigarea 

sistemelor biologice. 

C6.1 Identificarea conceptelor, principiilor, metodelor si tehnicilor de   interpretare inter - si transdisciplinara a 

datelor privind  sistemele biologice.   

C6.2 Explicarea cunostintelor privind sistemele biologice din perspectiva corelatiilor transdisciplinare. 

6
.2

. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le
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complexilor insolubili din sol  

4.4. Excreţia substanţelor de către plante 

4.5. Factorii ce influenţează absorbţia elementelor 

minerale în plante  

4.6. Absorbţia elementelor minerale prin frunze 

(nutriţia extraradiculară)  

4.7. Ritmul de absorbţie a elementelor minerale  

4.8. Rolul fiziologic al elementelor minerale  

5. Fotosinteza  

5.1. Definiţia şi importanţa fotosintezei  

5.2. Sursele de carbon pentru plante 

5.3. Organele şi organitele fotosintezei 

5.4. Mecanismul fotosintezei 

5.5. Factorii care influenţează fotosinteza. 

5.6. Variaţii diurne şi sezoniere în intensitatea 

fotosintezei.  

5.7. Coeficientul de utilizare a energiei solare.  

5.8. Chemosinteza.  

5.9. Heterosinteza.   

 5.10. Nutriţia cu azot a plantelor.  

 prelegere 

 

 

6. Transformarea, circulaţia şi depunerea substanţelor 

organice în plante 

6.1. Sinteza, transformarea şi depunerea 

substanţelor organice.  

 6.2. Transportul substanţelor organice în plante  

7. Respiraţia plantelor  

7.1. Definiţie şi importanţă 

7.2. Respiraţia aerobă 

 prelegere 

 

 

   8. Creşterea plantelor 

8.1. Definiţii şi principii.  

8.2. Etapele de creştere 

8.3. Mecanismul creşterii 

8.4. Factorii externi care influenţează procesele de 

creştere.  

8.5. Substanţele regulatoare de creştere 

8.6. Vitaminele ca substanţe bioactive 

8.7. Erbicidele şi mecanismul fiziologic de acţiune a 

lor  

8.8. Corelaţiile şi dominanţa apicală. 

8.9. Regenerarea şi polaritatea 

 prelegere 

 

 

9. Mişcări de orientare şi de creştere la plante 

 9.1. Mişcările pasive. 

9.2. Mişcările active 

 

 

 

prelegere 

 

 

 

 

 

 

10. Starea de repaus la plante 

10.1. Repausul biologic şi repausul forţat. 

10.2. Repausul mugural  

10.3. Repausul seminal. 

11. Dezvoltarea plantelor 

11.1. Vernalizarea (iarovizarea) plantelor. 

11.2. Fotoperiodismul 

11.3. Fiziologia înfloritului şi fructificării.  

11.4. Fiziologia senescenţei (îmbătrânirii) plantelor  

 prelegere 

 

 

12. Fiziologia rezistenţei plantelor la condiţiile de mediu.  

12.1. Acţiunea dăunătoare a temperaturilor scăzute 

pozitive asupra plantelor 

12.2. Acţiunea dăunătoare a temperaturilor scăzute 

negative asupra plantelor 

12.3. Fiziologia rezistenţei plantelor la secetă.  

 12.4. Fiziologia rezistenţeiplantelor la arşiţă 

 prelegere 
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12.5. Fiziologia rezistenţei plantelor la concentraţii 

mari de săruri.  

 12.6. Fiziologia rezistenţei plantelor la boli.  

12.7. Rezistenţa la poluarea mediului de viaţă 

   

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 

Seminar/ laborator/ proiect 

 

1. Forţe care reţin apa în celulă sau în mediul extern 

(forţe osmotice, de adsorbţie, de coeziune moleculară, de 

capilaritate, de natură chimică). 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore/sapt 

În cadrul lucrărilor 

practice activităţile 

se desfăşoară 

frontal sau 

individual, cu 

studiul individual 

pe niveluri de 

cunoştinţe; iar 

metodele de 

predare utilizate 

sunt conversaţia 

didactică, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

studiul de caz. 

 

2. Schimbul de apă dintre celula vegetală şi mediul 

extern: difuzia şi osmoza. 

3. Schimbul de apă dintre celula vegetală şi mediul 

extern: turgescenţa, plasmoliza. 

4. Conducerea apei în corpul plantei. 

5. Eliminarea apei de către plante. Transpiraţia. Gutaţia. 

6. Nutriţia minerala a plantelor: evidenţierea elementelor 

solubile in apa, evidenţierea elementelor solubile in acizi, 

a sulfaţilor si carbonaţilor, evidenţierea unor elemente pe 

cale histochimica, identificarea rapida a principalelor 

îngrăşăminte chimice. 

7. Fotosinteza: metode calitative de evidenţiere a 

fotosintezei, influenta factorilor de mediu asupra 

intensităţii fotosintezei, studiul pigmenţilor clorofilieni. 

8. Dozarea pigmenţilor asimilatori după metoda Mayer-

Bertenrath cu modificări aduse de Ştirban şi Fărcuş. 

9. Extragerea si reacţiile de identificare a mono şi 

diglucidelor. 

10. Reacţii de identificare a celulozei, amidonului. 

11. Evidenţierea proteinelor. 

12. Evidenţierea lipidelor.  

13. Evidenţierea schimbului de gaze caracteristic 

respiraţiei. 
Bibliografie minimală 

Acatrinei Gh., 1975, Biologia celulei vegetale, Ed. St. si Encicl., Bucureşti 

Acatrinei Gh., 1991, Reglarea ecofiziologice la plante, Ed. Junimea, Iaşi 

Boldor O. si colab., 1981, Fiziologia plantelor, Ed. Did. si Ped., Bucureşti 

Murariu Elena, 2003, Fiziologie vegetală, vol. I, Ed. Junimea, Iaşi  

Toma Liliana, 1998, Fiziologie vegetala, Ed. “I. Ionescu de la Brad”, Iaşi 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continuturile disciplinei sunt in concordanta cu standardele RNCIS 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Participare activă în cadrul cursului. Examen 60% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Participare activă în cadrul lucrărilor 

practice. Prezentarea unui referat. 
Colocviu 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Câte două intervenţii în cadrul cursului şi a lucrărilor practice. 

Un subiect rezolvat conform baremului de corectare. 
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Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 

25.09.2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 
  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Ştiinţe 
1.3. Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului 
1.4. Domeniul de studii Ştiinţa mediului 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Ecologie şi protecţia mediului 
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Hidrobiologie 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Pricope Ferdinant 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Răducanu Dumitra 
2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. Laborator 2 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6.Laborator 28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  69 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat 
5.2. de desfăşurare a laboratorului • Sală de laborator, dotată cu aparatura necesară desfăşurării lucrărilor practice 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• formarea competenţelor profesionale şi transversale specifice disciplinei  
Hidrobiologie 

7.2. Obiectivele specifice • să cunoască diversitatea lumii vii prin identificarea particularităţilor specifice 
mediului acvatic, a organismelor care îl populează, a relaţiilor dintre aceste 
organisme şi mediul de viaţă ; 

• să cunoască şi să înţeleagă legile fundamentale care determină structura şi 
funcţionarea sistemelor vii de nivel supraindividual; 

• să utilizeze adecvat a concepte, teorii şi metode de bază din ecologia acvatică în 
comunicarea profesională; 

• să dezvolte gândirea sistemică, ca bază a înţelegerii fenomenelor naturii, în 
general, şi a celor biologice, în special.  

• să conştientizeze importanţa teoretică şi practică a organismelor acvatice, a 
modalităţilor de protecţie şi conservare a mediului acvatic şi a biodiversităţii. 

• să dezvolte interesul pentru cunoaşterea şi valorificarea mediului acvatic şi  
pentru protecţia acestuia; 

 
 
 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. 
ore Metode de predare Observaţii 

• Metode de studiu în hidrobiologie. Istoricul dezvoltării 
hidrobiologiei 

2  

• Caracteristici ale apelor naturale. Ciclul biogeochimic al apei. 
Structura moleculei de apă. 

2  

 

6.
1.

 C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  
 

C1.1. - definirea principiilor şi legilor aplicabile în ecologia acvatică  pentru abordarea problemelor specifice 
domeniului; 

C1.2. - formularea de probleme de ecologie acvatică în termeni clari prin asocierea de modele experimentale 
şi teoretice fenomenelor de bază din ecologie şi protecţia mediului; 

C1.3. - alegerea principiilor şi stabilirea metodelor ştiinţifice şi experimentale adecvate rezolvării problemelor 
aferente hidrobiologiei; 

C2.1 - definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domenii complementare (fizică, geologie, 
geografie, biologie, chimie, matematică) pentru facilitarea realizării conexiunilor necesare în hidrobiologie;  

C2.2 - definirea conceptelor/ fenomenelor implicate în hidrobiologie folosind instrumentele domeniilor 
conexe (fizică, geologie, biologie, chimie, matematică). 

C6.2. - explicarea şi interpretarea rezultatelor experimentale obţinute în urma unui studiu de caz specific 
domeniului. 

 

6.
2.

 C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

 

CT1.- aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 
răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor  codului de etică profesională; 

CT2 - aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 
ierarhice; 

CT3- documentarea în limba română şi  cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională 
şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. 
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• Proprietăţile apei: organoleptice, fizice, chimice, fizico-chimice. 2  
• Asociaţii de organisme acvatice: pleustonul, neustonul, 

planctonul, nectonul, bentosul. 
2  

• Mediul dulcicol. Apele subterane. Izvoarele. Apa potabilă 2  
• Apele curgătoare. Caracteristici hidrografice şi biologice. Pârâul. 

Râul. Fluviul 
2  

• Apele stătătoare. Lacul. Balta 2  
Ecosisteme acvatice antropogene. Lacurile de baraj şi acumulare. 
Iazurile şi heleşteiele. 

2  

• Ecosisteme acvatice din România. Fluviul Dunărea. Şenalul: 
caracteristici fizico-chimice şi asociaţii de organisme. Lunca 
inundabilă a Dunării 

4  

• Delta Dunării. Date fizico-geografice. Biotopi din Delta Dunării. 
Asociaţii de organisme 

2  

• Mediul salmastru. Caracteristici generale. Marea Neagră: 
caracteristici fizico-geografice, hidrologice şi biologice. 

2  

Mediul marin. Structura bazinelor marine. Caracteristici fizice, 
chimice şi biologice. 

2 

Prelegere ilustrată, 
conversaţie, 
explicaţie, modelare 

 

Bibliografie 
1. Antonescu C. S. – Biologia apelor, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti,1973 
2. Godeanu S. – Diversitatea lumii vii. determinatorul ilustrat al florei şi faunei României. Vol. II Apele 

Continentale, Ed. Bucura Mond, Bucureşti, 2002 
3. Mustaţă Gh.– Hidrobiologie, Ed. Univ. “Al. I. Cuza “, Iaşi, 1998 
4. Pricope F. – Hidrobiologie. Lucrări Practice. Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 
5. Pricope F. – Hidrobiologie, Ed. Rovimed, Bacău, 2007 

Bibliografie minimală 
Pricope F. – Hidrobiologie, Ed. Rovimed, Bacău, 2007 
 
 
Aplicaţii- Laborator Nr. ore Metode de 

predare Observaţii 

• Determinarea caracteristicilor organoleptice ale apei. 2  
• Determinarea caracteristicilor fizice ale apei. 2  
• Determinarea oxigenului dizolvat în apă. 2  
• Determinarea substanţelor organice din apă 2  
• Colectarea, conservarea şi prelucrarea probelor de fitoplancton. 2  
• Colectarea, conservarea şi prelucrarea probelor de zooplancton 2  
• Colectarea, conservarea şi prelucrarea probelor de zoobentos 2  
• Stabilirea numărului total de germeni din apă. 2  
• Prezentarea principalelor specii de peşti din apele interioare 2  
• Determinarea ritmului de creştere la peşti, a gradului de 

valorificare a hranei. Măsurători biometrice, coeficienţi de 
creştere. Studiu de caz. 

2  

• Stabilirea productivităţii piscicole a unui lac. Studiu de caz. 2  
• Stabilirea productivităţii piscicole a unui râu. Studiu de caz. 2  
• Lecţie practică. Ecosisteme acvatice antropogene: lacul de 

acumulare. 
2  

• Lecţie practică. Prezentarea unei staţii de epurare a apelor 
reziduale. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstraţie, 
modelare, 
explicaţie 

 

Bibliografie 
• Godeanu S. – Diversitatea lumii vii. determinatorul ilustrat al florei şi faunei României. Vol. II Apele 

Continentale, Ed. Bucura Mond, Bucureşti, 2002 
• Pricope F. – Hidrobiologie. Lucrări Practice. Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 

 
Bibliografie minimală 
Pricope F. – Hidrobiologie. Lucrări Practice. Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea noţiunilor de din domeniul 
hidrobiologiei, explicarea şi interpretarea 
proceselor ecologice fundamentale din 
ecosistemele acvatice 

Răspunsuri la examene. 
 
 
 

70 % 
 
 
 

10.5. Laborator 

Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii de 
laborator şi interpretarea proceselor 
observate 
 

Răspunsuri la colocviu de 
laborator 

30 % 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul hidrobiologiei, explicarea şi interpretarea proceselor ecologice 

fundamentale ce se desfăşoară în ecosistemele acvatice 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Conf. univ. dr. Pricope Ferdinant Asist. univ. dr. Răducanu Dumitra 
   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2015 Lector dr. Ureche Camelia 
  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
 Prof. univ. dr. Talmaciu Mihai 
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