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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul Ecologie şi protecţia mediului constituie un curs integru, destinat pregătirii şi formării viitorilor 
specialişti, având menirea familiarizării studenţilor cu procesele ce se petrec în natură, în special reacţiile ce se 
produc în atmosferă şi în apele reziduale şi de profunzime, în vederea diminuării impactului negativ asupra 
omului, în special. Activitatea complexă a oricărui specialist în biologie este de a fi permanent în contact cu 
mediul ambiant, să cunoască procesele şi reacţiile, care se produc în natură în urma poluării mediului ambiant cu 
diverşi poluanţi de natură organică şi anorganică; să cunoască şi posibilităţile de autoepurare a mediului ambiant, 
în special, în sistemele acvatice; să cunoască sursele de poluare a atmosferei, sistemelor acvatice, a solului, dar şi 
a tehnologiilor existente de îndepărtare din aceste medii a poluanţilor de natură diferită. Ca metode de predare a 
acestui curs sunt utilizate expunerea, argumentarea, prelegerea, dialogul. Deprinderile, şi cunoştinţele căpătate, în 
cadrul studierii acestui curs, vor oferi studenţilor posibilitatea de a înţelege şi a însuşi mai profund disciplinele 
din domeniul biologiei/ biologiei moleculare. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
Competenţe generale: 
- utilizarea metodelor clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a datelor biologice în 

raport cu informaţia din alte domenii; 
- aplicarea tehnologiilor informaţionale în cercetarea proceselor şi fenomenelor biologice; 
- comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei privind legitățile, fenomenele și procesele biologice 

în limba de stat şi alte limbi, în medii profesionale/medii social-economice; 
- colaborarea eficientă, adecvată cu semenii în cadrul echipei și cu factori de decizie, într-un context naţional şi 

internaţional; 
- aplicarea cunoştinţelor de specialitate în soluţionarea cu succes a problemelor ce ţin de sănătatea proprie şi 

protecția mediul ambiant, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii personale şi sociale; 
- evaluarea riscurilor şi beneficiilor unor realizări ale biologiei moderne pentru existenţa organismelor vii, 

mediul înconjurător şi economia naţională. 
Competenţe specifice:  
- interpretarea teoriilor, principiilor ecologice şi ale disciplinelor înrudite și utilizarea acestora în explicarea 

proceselor şi fenomenelor în aspect fiziologic, biochimic genetic și molecular; 
- proiectarea activităţii reieșind din direcţiile prioritare de cercetare în domeniul ecologiei și protecției mediului;  
- analiza datelor experimentale proprii în concordanţă cu datele din literatura de specialitate; 
- identificarea domeniilor de utilizare a cunoştinţelor şi datelor ecologiei și protecției mediului; 
- elaborarea proiectelor de cercetare în domeniul ecologiei și protecției mediului; 
- aplicarea teoriilor studiate asupra unui sistem natural; 
- evaluarea critică a situaţiilor problemă din domeniul ecologiei și protecției mediului, utilizând cunoştinţele 

acumulate; 
- utilizarea bazelor de date şi programelor bioinformatice în realizarea activității profesionale. 

Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să execute analize cantitative în condiţii de securitate şi să organizeze coerent activităţile; 
- să manipuleze instalaţii de laborator şi aparate de măsură; 
- să identifice probleme şi să elaboreze scenariile posibile de soluţionare; 
- să interpreteze şi să prezinte rezultatele experimentale obţinute; 
- să prelucreze statistic datele experimentale; 
- să expună punctului de vedere şi să argumenteze poziţia proprie; 
- să aplice limbajului de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări;  
- să dezvolte abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi; 



- să selecteze şi să aplice cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor; 
- să planifice etapele analizei probelor şi să identifice factorii de decizie; 
- să analizeze metodele aplicate şi rezultatele obţinute; 
- să formuleze scopuri specifice şi strategii de îndeplinire a acestora; 
- să estimeze calitatea produselor analizate; 
- să formuleze concluziilor şi recomandărilor. 
Condiţii prerechizit: Pentru studierea cursului Ecologia şi protecţia mediului este necesară parcurgerea 
disciplinelor Botanică, Zoologie, Chimia organică, Chimia anorganică. 
Teme de bază: Chimia mediului ambiant. Chimia purificării apelor reziduale. Tratarea apelor reziduale 
neindustriale şi industriale. Instalaţiile de purificare biologice. Reacţia de fotosinteză. Rolul acceptorului de 
hidrogen şi a intensităţii luminii asupra procesului de fotosinteză. Purificarea aerului poluat cu bioxid de sulf, 
hidrogen sulfurat, oxizii azotului.  Sistemele acvatice. Metalele grele. Toxicitatea metalelor grele. Procesul de 
hidroliză a metalelor. Compuşii complecşi monodentaţi, bidentaţi şi tridentaţi. Rolul acestor compuşi în evaluarea 
toxicităţii metalelor. Oxidarea catalitică a monoxidului de carbon şi a hidrocarburilor. Posibilele schimbări a 
climei legată de creşterea conţinutului de bioxid de carbon în atmosferă. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, lucrări individuale, platforma MOODLE, 
proiecte, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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