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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București
1.2. Facultatea Geologie și Geofizică
1.3. Departamentul Geologie
1.4. Domeniul de studii Inginerie Geologică
1.5. Ciclul de studii1) Master
1.6. Specializarea/ Programul de studii Geo-Biologie aplicată in conservarea patrimoniului natural și cultural  
1.7. Forma de învăţământ Zi, frecvenţã

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Managementul ariilor protejate 

2.2. Titularul activităţilor de curs Ioja Ioan Cristian
2.3. Titularul activităţilor de seminar Ioja Ioan Cristian
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de  

evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
Conţinut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar 2 

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 27 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
3.4.4.Tutorialã 10 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  0 
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Discipline de baza pentru Științele Pământului.
4.2. De competenţe Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la structura și funcționalitatea mediului, 

caracteristicile relațiilor dintre componentele mediului, relația dintre societatea umană și 
ecosistemele naturale, valorizarea resurselor naturale și umane.  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Sala de clasa cu videoproiector
5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Sala de clasa cu videoproiector 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 Sã cunoascã limbajul specific pentru disciplina Managementul ariilor protejate 
Sã înţeleagã funcţionarea ariilor naturale protejate 
Sã îşi însuşeascã cãile de eficientizare a managementului ariilor naturale protejate 
Sã cunoascã principiile de bază de proiectare, design si gestionare a ariilor naturale protejate 
Să cunoască atribuțiile instituțiilor implicate în managementul ariilor naturale protejate 
Sã îşi însuşeascã temeinic metodele de abordare a problemelor specifice ariilor naturale protejate

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sã demonstreze capacitatea de solutionare a problemelor care apar in ariile naturale protejate 
Sã poatã dezvolta proiecte pentru eficientizarea managementului ariilor naturale protejate 
Sã poatã gândi activitatea ştiinţificã referitoare la managementul ariilor naturale protejate 
Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea activităților de management ale ariilor naturale protejate 
Sã participe la activitãţile de cercetare în domeniul Științelor Vieții și Pământului 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare la managementul ariilor protejate



 2

7.2. Obiectivele specifice Sã înţeleagã diferențele dintre managementul diferitelor categorii de arii 
naturale protejate 
Să cunoască modalitățile de proiectare și desemnare a ariilor naturale protejate 
Să înțeleagă rolul diferitelor insttutii in managementul ariilor naturale protejate 
Sã poatã interpreta modalitățile de soluționare utilizate de administratorii ariilor 
naturale protejate pentru managementul acestora 
Sã cunoascã presiunile și amenințările specifice diferitelor categorii de arii 
naturale protejate

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS - Număr  de ore – 28 ore Metode de 
predare 

Observaţii 

Concepte generale utilizate în domeniul conservării diversităţii biologice. Zonă/arie 
protejată, zonă de protecţie. 
Criterii de identificare a elementelor ocrotite. Liste Roşii şi Albastre. Habitate şi specii 
de plante şi animale protejate în România şi la nivel mondial  
Categorii de arii protejate naturale. Rezervatii stiintifice, rezervaţii naturale şi 
monumente ale naturii – obiective, tehnici de management, gestionarea activităților 
umane, bune practici 
Parcurile naţionale – obiective, tehnici de management, gestionarea activităților umane, 
bune practici 
Parcurile naturale – obiective, tehnici de management, gestionarea activităților umane, 
bune practici 
Convenţii internaţionale: rezervaţiile biosferei, siturile de patrimoniu universal, zonele 
umede de importanţă internaţională 
Directivele Habitate și Păsări. Reţeaua Natura 2000. Criterii de delimitare. Obiective, 
managementul activităților umane. 
Presiuni si amenintari in managementul ariilor naturale protejate 
Managementul ariilor protejate în România: institutii responsabile. 
Modalităţi de valorificare a ariilor protejate.

Prelegere 14 prelegeri 

Bibliografie Obligatorie: 
Drăgan, G., Jelev, I. (2007), Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie – Ecologie şi protecţie a mediului, Editura 
Academiei Române, Bucureşti 
Primack, R., Pătroescu, M., Rozylowicz, L, Iojă, C. (2008), Fundamentele conservării diversităţii biologice, Editura AGIR, 
Bucureşti 
Bibliografie Facultativă: 
Bioret, F., Cibien, C., Génot , J-C. and Lecomte, J. (Eds.) (1998). A Guide to Biosphere Reserve Management: A 
Methodology applied to French Biosphere Reserves. UNESCO, Paris. 
http://www.unesco.org/mab/publications/publications.htm 
Drăgan, G., Jelev, I. (2007), Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie – Ecologie şi protecţie a mediului, Editura 
Academiei Române, Bucureşti 
IUCN / WCMC (1994). Guidelines for Protected Area Management Categories. IUCN, Gland, Switzerland. 
http://wcpa.iucn.org/pubs/publications.html 
Ledec, G (1992) Guidelines for Preparing Management Plans for National Parks and other Protected Areas. The World 
Bank, Washington http://www-wds.worldbank.org/ 
Margoluis, RA and Salfsky, NN. (1998) Measures of Success. Designing, managing and monitoring conservation and 
development projects. Island Press, Washington DC and Covelo , California. 
http://www.bsponline.org/bsp/publications/index.html 
Pârvu, C. (2005), Dicţionar enciclopedic de mediu, Monitorul Oficial, Bucureşti 
Primack, R., Pătroescu, M., Rozylowicz, L, Iojă, C. (2008), Fundamentele conservării diversităţii biologice, Editura AGIR, 
Bucureşti 
**** (2007), Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2007 
Writght, R.T., & Boorse, D.F. (2011). Environmental Sciences – toward a sustainable future. San Francisco: Pearson
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE  
Număr  de ore – 28 ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 

Modalităţi de înfiinţare a unei arii protejate în România. 
Planul de management al ariilor naturale protejate – stabilirea obiectivelor 
Planul de management al ariilor naturale protejate – abordarea aspectelor socio-
economice 
Planul de management al ariilor naturale protejate – evaluarea presiunilor și 
amenințărilor 
Planul de management al ariilor naturale protejate – zonarea ariilor naturale protejate 
Planul de management al ariilor naturale protejate – analiza relației din actori 
Planul de management al ariilor naturale protejate – realizarea planului de masuri

Grupuri de 
lucru 

Seminar 
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Planul de management al ariilor naturale protejate – realizarea planului de evaluare si 
monitorizare. 
Bibliografie Obligatorie: 
Ordinul 304/2018 pentru aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 380bis din 03 mai 2018. 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei salbatice, M.Of. nr. 442 din 29 iunie 2007
Bibliografie Facultativă: 
Drăgan, G., Jelev, I. (2007), Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie – Ecologie şi protecţie a mediului, Editura 
Academiei Române, Bucureşti 
Primack, R., Pătroescu, M., Rozylowicz, L, Iojă, C. (2008), Fundamentele conservării diversităţii biologice, Editura 
AGIR, Bucureşti 

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

Cursul formeaza deprinderi necesare activitatilor de management a ariilor naturale protejate.
 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs Claritatea si corectitudinea informatiilor 
expuse 

Examen oral 50% 

10.5. Seminar/Laborator Indeplinirea criteriilor solicitate pentru 
elaborarea proiectelor de semestru

Evaluarea proiectelor de semestru 30% 

 Viziunea asupra detaliilor solicitate in 
teste de parcurs

Teste de parcurs 10% 

 Activitati extrascolare Adeverinte ori alte forme ce 
demonstreaza implicarea in proiecte 
relationate cu mediul 

10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
- Limbaj ştiinţific satisfăcător, 
- Cunoașterea diferențelor dintre ariile naturale protejate. 
- Cunoaşterea caracteristicilor principale ale instrumentelor utilizate in managementul ariilor naturale protejate, 
- Finalizarea corespunzătoare a proiectului de la lucrările practice. 
- Comportament adecvat în cadrul instituţiei (respectarea Regulamentului Facultăţii de Geologie si Geofizica şi al 
Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor)

 

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenţã/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (conţinut)  
 - pentru nivelul de licenţã se alege una din variantele - DF (fundamentalã), DD (din domeniu), DS (de specialitate), DC (complementarã).  
 - pentru nivel master se alege una din variantele DA (de aprofundare), DC (complementarã),  S (de sintezã) 
3 Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (obligatorie) DO (opţionalã) DFac (facultativã). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitãţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
10.10.2021 

Titular curs 
Prof. dr. Ioja Ioan Cristian 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Prof. dr. Ioja Ioan Cristian 

Data avizării în 
departament 
15.10.2021 

Director de departament 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

19.10.2021 

Decan 
Prof. Dr. Lucian Petrescu 

 


