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Disciplinele din 

planul de învățământ 
Ecologie generală I 

Ecologie generală II 

Managementul biodiversităţii 

 General Ecology 1 

General Ecology 2 

Biodiversity Management 

Domeniu stiintific INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE 

Descriere post Postul de PROFESOR, poziţia III/B/1, are în componenţă: 

Ecologie generală I cu 4 ore pe săptămână din care 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice. 



Ecologie generală II cu 4 ore pe săptămână din care 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice. 

Managementul biodiversităţii cu 4 ore pe săptămână din care 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări 
practice. 

Cursul de ECOLOGIE GENERALĂ I şi II are ca obiectiv principal însuşirea de către studenţi a 
principiilor si metodologiei care stau la baza ecologiei; abordarea problemelor specifice 
agroecologiei; cunoasterea si aprecierea consecinţelor impactului uman asupra ecosistemelor 
naturale şi agricole; cunoaşterea problemelor de etică a mediului. La lucrările practice studenţii îşi 
vor însuşi metodele de studiu al florei şi vegetaţiei utilizate în ecologie, metodologiile de lucru 
utilizate în studiile de ecologia solului, calculul indicilor structurali ai biocenozei,  caracterizarea 
structurală şi funţională a populaţiilor.  

Cuirsul de MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII are ca obiectiv cunoaşterea de către studenţi a 
importanţei biodiversităţii, a principalelor ameninţări pentru biodiversitate, a metodelor „in situˮ şi 
„ex situˮ de conservare a biodiversităţii şi de management integrat al ariilor naturale protejate. 
Lucrările practice vizează cunoaşterea de către studenţi a criteriilor care stau la baza înfiinţării unei 
arii naturale protejate şi la principiile unui management adaptativ al ariilor naturale protejate. 
Pentru însuşirea temeinică a acestor aspecte, fiecare student va face un proiect de management al 
unei arii naturale protejate (studiu de caz).  
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Managementul biodiversităţii cu 4 ore pe săptămână din care 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări 
practice. 
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 The Professor job, position III/B/1 is composed by following: 

General Ecology I with 4 hours a week of which 2 hours of lecture and 2 hours of seminars. 

General ecology II with 4 hours a week of which 2 hours of lecture and 2 hours of seminars. 

Biodiversity management with 4 hours a week of which 2 hours of lecture and 2 hours of seminars. 

The General Ecology I and II lecture has as its main objective the appropriation by the students the 
principles and methodology on which ecology is founded. The approach of the specific problems of 
ecology; the knowledge and the appreciation of the human impact on natural and agricultural 
ecosystems; the knowledge of environment ethical issues. At the seminars students will learn the 
methods of how to study flora and the vegetation, methods that are being used in the study of soil 
ecology, the calculation of biocoenosis structural indicators, the structural and functional  
characterization of the populations.  

The Biodiversity Management lecture has as its main objective the appropriation by the students the 
importance of biodiversity,  the main threats for biodiversity, the “in situ” and “ex situ” methods of 
conservation and integrated management of natural protected areas. 

The seminars target to familiarize the students with the criteria which lay as the foundation for the 
protected natural areas, every student will realize a management project of a protected natural area 
(case study). 

Atributiile/activitatil Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi a lucrările practice de laborator pentru disciplinele cuprinse 
în norma didactică, respectiv disciplinele: Ecologie generală I, Ecologie generală II şi Managementul 



e aferente biodiversităţii. 

Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice. 

Pregătirea activităţii didactice. 

Verificări teste examene si verificări pe parcurs ;  

Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;  

Asistenţă la examene;  

Îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie 

Îndrumarea studenţilor la simpozioanele studenţeşti;  

Elaborare materiale didactice;  

Activitate de cercetare ştiinţifică;  

Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  

Participare la manifestări ştiinţifice;  

Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale 
colectivului;  

Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  

Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

 The preparation and conducting lectures and seminars for the disciplines comprised in the teaching 
structure, meaning: General Ecology I, General Ecology II and Biodiversity Management.  

The achievement of discipline`s charts and analytical programs. 

The preparation of teaching  activity. 

Tests, exams and semester checks.  

Disscusion sessions with the studens at the disciplines in teaching structure.  

Exams` assistance. 

Guidance for the graduation thesis and disertation papper. 

Guidance for the students at the sudents` symposium. 

Development of teaching materials.  

Scientific research activity ; 

Guidance for the student scientific dialogues;  

Attendance at the scientific events; 

Attendance at the administrative,  education, consulting and research activties of the staff; 

Activities support related with the economic environment; 

Other activities regarding practical and theoretical guidance of the students. 

Tematica probelor de 

concurs 
Sisteme studiate de ecologie  

Factorii ecologici biotici şi abiotici 

Structura ecosistemelor 

Funcţiile ecosistemelor 

Ecologie agricolă (Caracteristicile agroecosistemelor, Clasificarea energetică a agroecosistemelor, 
Sisteme de agricultură) 

Ecosistemele umane 

Tipuri de diversitate biologică 

Valorile biodiversităţii 

Extincţia speciilor şi ameninţări pentru diversitatea biologică 

Strategiile de conservare „in situˮ şi „ex situˮ a biodiversităţii 

Managementul ariilor naturale protejate 

Managementul resurselor genetice vegetale şi animale 
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 Systems studied by the ecology  

Biotic and abiotic ecological factors  

Ecosystem structure 

Ecosystem functions 

Agriculture ecology (The features of the agro-ecosystems, energy classification of the agro-
ecosystems, agriculture systems) 

Human ecosystems 

Types of biologic diversity   

Biodiversity values 

The extinction of the species and threats for biological diversity 

The “in situ” and “ex situ” conservation strategies of biodiversity 

The management of the natural protected areas 

The management of vegetal and animal genetic resources. 
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