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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 Medii destabilizate antropic 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Mioara Clius 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ. dr. Mioara Clius 
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de        

evaluare Examen  
2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DS 

Obligativitate3 DO 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar 1 

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
3.4.4.Tutorialã 4 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  2 
3.7. Total ore studiu individual 20 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Geografia mediului, Principii și metode e analiză geografică, Geografia hazardelor și riscurilor naturale și 
antropice. 

4.2. De competenţe Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la tipuri de medii, tipuri de impacte asupra mediului. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Videoproiector, sală curs 
5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Date pentru calculul indicelui de presiune umană asupra mediului, legendă pentru cartarea 
surselor de perturbare a mediului, resurse imagistice pentru identificarea mediilor 
destabilizate antropic. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Sã cunoascã limbajul specific pentru disciplina: Medii destabilizate antropic  
Sã înţeleagã funcţionarea proceselor și fenomenelor ce guvernează interacțiunea om-mediu natural. 
Sã recunoascã principalele specii vulnerabile ca urmare a intervențiilor antropice în medii naturale.  
Sã îşi însuşeascã cãile de sporire cantitativã şi calitativã de culegere, prelucrare și analiză a datelor pentru evaluarea 
impactului antropic asupra mediului.  
Sã stãpâneascã limbajul de specialitate dar și metode de prelucrare primară a datelor și informațiilor imagistice, grafice și 
cartografice.  
Sã cunoascã principalele noțiuni, concepte și metode de evaluare a mediului din perspectiva tipurilor de impacte și a 
amplitudinii intervențiilor antropice.  
Sã îşi însuşeascã temeinic tehnologiile de prelucrare a datelor spațiale.  
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e Sã demonstreze capacitatea de a lucra în echipe pluridisciplinare, de a lucra organizat, de a planifica proiecte de prelucrare, 

analiză și interpretare a datelor colectate.  
Sã poatã dezvolta proiecte de asigurare a reducerii impactului activităților antropice asupra mediilor naturale.  
Sã poatã gândi activitatea ştiinţificã referitoare la căi și direcții de intervenție pentru reducerea impactelor antropice asupra 
tipurilor de medii naturale.  
Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea limbajului de specialitate, propria pregătire în direcția colectării, prelucrării 
și analizei datelor spațiale și a observațiilor directe.  
Sã participe la activitãţile de cercetare în domeniul relațiilor antagonice între mediul antropic și natural cu scopul reducerii 
efectelor activităților umane asupra factorilor naturali ai mediului .  

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare înțelegerea complexității și dinamismului 
relațiilor între nevoia dezvoltării economice și sociale și aceea a prezervării resurselor 
biotice și abiotice.  

7.2. Obiectivele specifice Sã înţeleagã distribuţia mediilor naturale și antropice din perspectiva factorilor naturali de 
mediu și a dinamicii economice, sociale și de habitat. 
Sã poatã interpreta consecințele pe care le generează impactele antropice asupra 
factorilor naturali ai mediului. 
Sã cunoascã factorii condiționează apariția și dezvoltarea mediilor destabilizate antropic. 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 
 

Metode de predare 
 

Observaţii 
 

Tipuri de medii, medii antropizate, medii naturale. Definiri și  
principii de ierarhizare– 2 ore  

Prelegere   

Clasificarea activităților umane cu efect de destabilizare a 
mediilor naturale (exploatarea resurselor, activități agricole, 
dezvoltarea industrială, urbanizarea)– 4 ore  

Prelegere, Asalt de idei   

Tipuri de impacte asupra mediului și consecințele acestora 
asupra factorilor naturali ai mediului – 4 ore  

Prelegere, Problematizare, 
Conversatie euristică 

 

Riscuri de mediu generate de activitățile antropice – 2 ore Prelegere, Problematizare   
Relații de condiționare între dezvoltarea economică, mediu și 
comunitatea umană 

Prelegere   

Impacte antropice în ariile protejate. Necesități, accesibilitate, 
tipuri, efecte, pretabilitate. 

Prelegere, Conversație euristică  

Dezvoltarea durabilă  - soluție pentru diminuarea impactelor 
negative ale activităților antropice asupra mediilor naturale  

Prelegere   

Bibliografie Obligatorie:  
Iojă, C. Niță, M.R., Vânău, G., Onose, D., Gavrilidis, A., Hossu A. (2015), Managementul conflictelor de mediu, Editura Universității din București, 
București 
Mac I. (2002), Ştiinţa mediului, Ed. Europontic, Cluj Napoca 
Rojanschi, V., Bran, F., Diaconu, Gh. (1997), Protectia si ingineria mediului, Editura Economica 
Ungureanu Irina (2008) Geografia mediului, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași 
Bibliografie Facultativă:  
Minea I., The Vulnerability of Watre Resources from Eastern Romania to Anhropic Impact and Climate Change, in bookȘ Water Resources 
Management in Romania, 2020 
Năstăsescu V.V., Zaharia D., The Management of the Anthropic Contribution to Forestry Ecosystems in Ghiurghiu Mountains, Proenvironment, V. 
No. 1, 2015 
Nimară C., Tofan G.B., Geomorphological System's Vulnerability of the Eastern Region of Petroșani Depression and Generation of Critical 
Environments by the Coal Exploitation Activitty, AUB, Seria Geografie, XXV, No. 2, 2015 
Olariu, Bogdan, Modificări ale mediului natural din Munții Baiului, pe teritoriul orașului Sinaia (Județul Prahova), Revista Geografică, T. XIX-XXI, 
2012-2014, p. 62-66, București, 2014 
Palangano da Rocha M., dourado P.L.R, Cardoso C.A.L, Tools for Monitoring Aquatic Environments to Identify Anthropic Effects, Environmental 
Monitoring and Assessment, 190 (2), 2018 
Zanetti C., Liency N., Riparian Vegetation Management : Reconcicling Environmental and Anthropogenic Issues, American Journal Of 
Environmental Science and Engineering, 3 (2), 2019 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
 

  

Evaluarea naturalității – 4 ore Calculul indicelui de naturalitate 
și a indicilor de presiune 
antropică asupra mediului într-o 
regiune/unitate 
administrativă/arie protejată 

Lucrări de laborator. Lucru în 
echipe.  

Cartarea surselor de degradare a mediului – 2 ore Cartarea surselor de degradare 
a mediului într-o regiune/unitate 
administrativă/arie protejată pe 
baza surselor imagistice, a 

Lucrări de laborator. Lucru în 
echipe. 
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informațiilor bibliografice, a 
observațiilor directe 

Decelarea consecințelor intervențiilor antropice asupra fiecărui 
component al mediului natural.- 2 ore  

Ierarhizarea impactelor asupra 
mediului natural  

Dezbatere  

Impacte antropice în ariile protejate – 2 ore  Identificarea 
necesității/oportunității 
intervențiilor antropice în ariile 
protejate 

Dezbatere  

Indicatori ai dezvoltării durabile cu rol în reducerea impactului 
asupra mediului – 2 ore 

Calculul unor indicatori ai 
dezvoltării durabile  

Lucrări practice. Lucru în 
echipe. 

Prezentarea proiectelor de semestru – 2 ore    
 Bibliografie Obligatorie: 
Clius Mioara, Ristea Mădălina, Mihai Mustățea (2017) Turism development versus sustainable management in Natura 2000 sites. Study case: Romanian sector 
of the Black Sea coast, SGEM 2017 Conference Proceedings, vol. I, Ecology, Education and Legislation, Issue 51, Ecology and Environmental Protection 
Ielenicz Mihai, Clius  Mioara (2008), Le rapport entre la pression humaine et le milieu naturel dans les principaux axes géographiques dans le sud des Carpates, 
AUB, seria – Geografie, an LVI – 2007 
Ielenicz Mihai, Clius Mioara (2009), The diversity and personality of the environment types in Cerna Valley, arguments for protection ans sustainable development, 
în Present-Day Environmental Changes in Romania and Turkey, The 6th Romanian-Turkish Geographical Seminar, Ed. Universitară  
Iojă C.  (2013), Metode de cercetare și evaluare a stării mediului, Ed. Etnologică, București  
Iojă C. (2008), Metode şi tehnici de evaluare a calităţii mediului în aria metropolitană a Municipiului Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 

Bibliografie Facultativă: 
Bossel, H. (2001), Assessing viability and sustainability: a systems-based approach for deriving comprehensive indicator sets, Conservation 
Ecology 5(2): 12.  
Agenda 21, http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/ agenda 21toc.htm 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf  
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-dezvoltare-durabil%C4%83  

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

Cunoaşterea mecanismelor de evoluţie şi interacţiune a ansamblului mediu natural – dezvoltare economică la nivel local, regional şi global, 
înţelegerea sinergismului internalităţilor şi externalităţilor mediului, dar și înţelegerea raporturilor dintre multiplicarea nevoilor umane şi starea 
mediului sunt conținuturi relevante în grupuri de lucru pluridisciplinare din administrațiile locale sau centrale, în asociații profesionale, instituții 
publice sau private ce au drept scop analiza și evaluarea mediului 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs Capacitatea de a utiliza terminologia 
specifică mediilor destabilizate antropic, 
înțelegerea conținuturilor prezentate la 
curs, rezolvarea unor probleme generate 
de inserțiile antropice în mediul natural, 
identificarea unor mecanisme ce introduc 
dinamism în mediu. 

Examen oral 60% 

10.5. Seminar/Laborator Participarea la seminar, realizarea 
proiectelor de grup, participarea la 
dezbaterile organizate la seminar.  

Evaluare orală, evaluarea 
proiectelor de grup.  

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Înţelegerea mediului conceptului: mediu – sistem complex şi dinamic; explicarea proiecției inserțiilor umane în dinamica și starea mediului; 
interpretarea proceselor de artificializare a mediului prin prisma satisfacerii nevoilor umane; deprinderea metodelor de analiză a stării mediului; 
deprinderea de calcul a unor indici de mediu și de dezvoltare durabilă. 

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 
Lect. univ. dr. Mioara Clius 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect. univ. dr. Mioara Clius 

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 

 


