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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul Hidrobiologia reprezintă o direcţie ştiinţifică din domeniile ştiinţelor biologice, geografice, chimice, tehnice. 
Cursul include informaţii referitor la investigarea şi  aprecierea ecosistemelor acvatice, ca un sistem complex din 
componente abiotice şi cele biotice prin descifrarea procesele biologice la nivel de comunităţi, populaţii în limitele 
ecosistemului acvatic. 
Cursul include prelegeri şi  lucrări de laborator pe parcursul cărora se efectuează un studiu amplu al ecosistemelor 
acvatice. Obiectul ecologiei acvatice îl constituie apa ca factor de mediu limitativ indispensabil vieţii; Principalele 
proprietăţi fizico-chimice ale apei şi rolul lor asupra populaţiei acvatice (diversitatea specifică, structura cantitativă al 
grupărilor ecologice de hidrobionţi). Hidrobiocenozele şi legităţilor interacţiunii organismelor acvatice între ele şi cu 
factorii abiotici;  Transformarea substanţei şi energiei; Ecosistemele acvatice, particularităţile funcţionale şi structurale, 
circuitele biogeochimice. Acţiunea substanţelor toxice asupra organismelor acvatice; Toxicitate şi substanţe toxice, 
aspectele ecotoxicologice ale apei şi modalităţi de apreciere a calităţii apei, inclusiv potabile; Bazele ecologice de 
purificare a apelor şi lupta cu obstacole biologice ale hidrosferei; Studiul structurii trofice a comunităţilor, a proceselor 
şi capacităţilor de autoepurare, de poluare secundară ale ecosistemelor acvatice. Cunoştinţele şi aptitudinile obţinute în 
cadrul cursului respectiv contribuie la formarea cadrelor competente în domeniul monitoringului şi managementul 
durabil  a ecosistemelor acvatice. 

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; 
- 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 hidrobiologiei 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 hidrobiologiei;  
- analiza datelor experimentale proprii în concordanţă cu datele din literatura de specialitate; 
- identificarea domeniilor de utilizare a cunoştinţelor şi datelor hidrobiologiei; 
- evaluarea critică a situaţiilor problemă din domeniul hidrobiologiei, 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 evalueze calitatea apei ecosistemelor acvatice în baza indicilor hidrochimici şi parametrilor cantitativi ai 

hidrobionţilor; 
- să evalueze modeficările ecosistemelor acvatice provocate de factorii naturali şi antropici; 
- să aplice cunoştinţele teoretice în aprecierea stării ecosistemelor acvatice şi valorificarea lor durabilă; 
- să utilizeze rezultatele cercetărilor în monitoringul ecologic al ecosistemelor acvatice; 
- să recomande măsuri pentru ameliorarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice cu diferit grad de poluare. 
- să efectueze observaţii asupra diversităţii, dinamicii efectivului numeric şi biomasei comunităţilor de hidrobionţi în 

timp şi spaţiu (dinamica diurnă, sezonieră, anuală);  
- să evalueze modificările ecosistemelor acvatice provocate de factorii naturali şi antropici; 
- să propună măsuri de protecţie şi valorificare durabilă a biodiversităţii şi redresare a situaţiei ecologice a 
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ecosistemelor acvatice; 
- să propună măsuri de restabilire a florei şi faunei ecosistemelor acvatice degradate din cauza hazardelor naturale sau 

activităţi neraţionale ale omului. 
Condiții prerechizit: audierea cursurilor Chimie organică, Biochimie, Ecologia și protecția mediului și Biotehnologia. 
Teme de bază: 1. Obiectul, metodele şi sarcinile ecologiei acvatice: Istoria formării ecologiei acvatice ca ştiinţă, 
determinarea acestei ştiinţe. Obiectul specific. Metodele de studiu. Problemele teoretice şi practice ale ecologiei 
acvatice. Legătura cu alte ştiinţe. Disciplinele comune şi terminologia ecologiei acvatice. 2. Apa ca factor de mediu 
limitativ indispensabil vieţii. Principalele proprietăţi fizico-chimice ale apei şi rolul lor asupra populaţiei acvatice 
Sursele de poluare - impurificarea cu cantităţi mari de substanţe chimice. Reducerea impactului negativ al activităţilor 
asupra ecosistemelor acvatice 3. Proprietăţile fizice ca factori reglatori al activităţii hidrobionţilor. 4. Proprietăţile 
chimice ale apei. Regimul gazos. Oxigenul dizolvat şi bioxidul de carbon. Particularităţile respiraţiei hidrobionţilor în 
apă. 5. Ionii principali, nutrienţii, substanţele organice, microelementele, izotopii. Salinitatea ca factor ce influenţează 
asupra răspândirii hidrobionţilor. Adaptarea hidrobionţilor la schimbarea salinităţii. 6. Hidrogenul sulfurat, formarea şi 
oxidarea lui. Reacţia activă a mediului, pH-ul şi Eh-ul în apă şi sedimente. Potenţialul de oxido-reducere şi influenţa lui 
asupra proceselor ce ţin de activitatea vitală a hidrobionţilor. 7. Structura spaţială a comunităţilor de hidrobionţi. 
Pelagialul şi bentalul. Pleustonul, neustonul, planctonul şi nectonul. Bentosul, perifitonul şi sestonul. 8. Clasificarea şi 
tipurile principale de ecosisteme acvatice. Izvoare, pâraie, râuri, fluvii, lacuri de acumulare, lacuri de acumulare 
refrigerente, heleştee, bălţi, mlaştini. Caracteristicile abiotice principale ale bazinelor acvatice. Clasificarea 
ecosistemelor acvatice după gradul de troficitate. 9. Structura specifică şi cantitativă a comunităţilor de hidrobionţi. 
Metodele de evaluare a structurii cantitative. Indicii structurali ai biocenozelor. Formele dominante şi abundenţa 
relativă a populaţiilor ca indice al structurii comunităţii. Diversitatea specifică, evaluarea ei. Indicele afinităţii. 10. 
Bazele ecologice de valorificare raţională a hidrosferei: producţia biologică a ecosistemelor acvatice şi căile de sporire 
a ei . Hrana. Compoziţia ei. Lanţurile trofice. Producţia şi productivitatea ecosistemelor acvatice. Producţia primară şi 
secundară a ecosistemelor acvatice.. 11. Poluarea mediului acvatic. Consecinţele biologice ale poluării. Categorii de 
ape saprobe. Zonele saprobităţii. Metode de estimare a calităţii apei.Organisme indicatoare. Autoepurarea 
ecosistemelor acvatice. Epurarea biologică a apei. Epurarea apelor reziduale. Acumularea substanţelor toxice de către 
hidrobionţi. 12. Eutrofizarea antropogenă şi termoficarea ecosistemelor acvatice. Impurificarea bazinelor acvatice şi 
influenţa ei asupra funcţionării şi stabilităţii comunităţilor acvatice. 13. Aspectele ecotoxicologice ale apei şi protecţia 
hidrosferei. Ecotoxicanţii, xenobionţii. Concentraţiile –maxime admisibile (CMA) a diferitor poluanţi. Factorii 
antropici, factorii direcţi şi indirecţi. Monitoringul hidrobiologic. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: 
Evaluarea realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. Nota 
finală se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  evaluările curente (40%), petrecute 
pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); evaluarea calităţii lucrului individual al 
studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la 
seminare etc. 
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