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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 

ore 
Curs Semi 

nar 
Lucră
ri 

practi
ce 

Forma 
de 

evaluare 

Credite 

Instrumente europene 
de conservare a 
biodiversităţii 

Cadrul legislativ european şi transpunerea 
în legislaţia României. Priorităţi de 
conservare. Infrastructura dedicată 
acţiunilor de conservare. Linii de 
finanţare. Reţeaua Natura 2000. 

20 6 8 6 V 5 



Evaluarea stării 
habitatelor şi a 
speciilor în siturile 
Natura 2000 

Metode de identificare şi evaluare a 
componentelor biodiversităţii. Semnificaţia 
speciilor şi habitatelor prioritare. 
Importanţa speciilor comune pentru 
evaluarea stării siturilor.  

30 12 8 10 V 6 

Monitorizarea 
palierelor de 
biodiversitate în 
siturile Natura 2000 

Monitorizarea speciilor prioritare. 
Monitorizarea habitatelor. Monitoring 
integrat. 

20 6 8 6 V 5 

Managementul 
acţiunilor de 
conservare în siturile 
Natura 2000.  

Conservarea – scopuri şi obiective. 
Rezultatele conservării. Evaluarea 
eficienţei metodelor de conservare. Studii 
de caz.  

30 8 12 10 V 6 

Metodologia de 
evaluare a impactului 
în siturile Natura 
2000. 

Categorii de impact. Evaluarea adecvată, 
oportunităţi şi limite. Studii de caz.  

20 6 8 6 V 5 

TOTAL  120 38 44 38 - 27 
Certificarea 
competenţelor 
profesionale 

 - - - - E 10 

Total credite  37 
 
Denumirea calificării universitare: Ecologie și protecția mediului. Cod calificare (RNCIS): L020040020 
 
C – Competenţe profesionale  
C1. Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice ecologie şi protecţiei mediului 
C1.1 Definirea principiilor şi legilor aplicabile în Ecologie şi protecţia mediului, pentru abordarea problemelor specifice 
Ecologiei şi protecţiei mediului 
C1.2 Formularea de probleme de ecologie şi protecţia mediului în termeni clari, prin asocierea de modele experimentale 
şi teoretice fenomenelor de bază din Ecologie şi protecţia mediului 
C1.5 Elaborarea rapoartelor specifice programului de studii Ecologie şi protecţia mediului, prin utilizarea bazelor de 
date şi a literaturii de specialitate existente 



C3. Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activităţi de măsurare şi monitorizare; 
C3.1 Identificarea procedeelor, conceptelor şi fenomenelor care stau la baza metodelor specifice şi celor instrumentale 
de analiză şi măsură specifice domeniului ştiinţa mediului; 
C3.2 Explicarea principiului de funcţionare/algoritmului utilizat la un aparat de măsură/metodă analitică folosită în 
activităţile de control analitic al factorilor de mediu 
 
CT – Competenţe transversale 
C.T.1 – Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, 
pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională 
C.T.2 – Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă, în echipă, multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice. 
 
Decan,                                                                           Coordonator program de studii postuniversitare,  
 
Şef lucr.dr. Giuliano Tevi         Conf. dr. Mihaela Vasilescu 


