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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 

Dezvoltare durabila in arii protejate 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Alexandru Andrãşanu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Lect.univ.dr. Alexandru Andrãşanu 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de  
evaluare 

Verificare 2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DA 

Obligativitate3 DO 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum  
4.2. De competenţe Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la metode de geoconservare, ce reprezintă 

dezvoltarea durabilă, modele de funcționare a unui geoparc.
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Videoproiector, sală curs/calculator, aplicație pentru lucrul online.
5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Date referitoare la teritorului Geoparcului Aspirant Ținutul Buzăului,resurse 
reprezentate de  tipuri de activități derulate în Geoparcul aspirant în vederea 
dezvoltării durabile (date și imagini)

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Sã poată descrie și operaționaliza conceptele de „arie naturala protejata”, „interpretare”, „geoetică”, „geoprodus” 
Sã analizeze și să utilizeze activ conceptul de „dezvoltare durabilă”  
Sa cunoasca obiectivele Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 
Sã dezvolte un comportament etic asumat în legătură cu implicarea în probleme comunităților locale  
Sã își formeze o viziune realistă asupra implementării la nivel local și regional a conceptului de „dezvoltare 
durabilă”  
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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.  
Să poată scrie un proiect de cercetare. 
Să poată scrie proiecte de cercetare ce integrează patrimoniul natural si cultural 
Sã poatã gândi activitatea ştiinţificã referitoare la căi și direcții de intervenție conservarea geodiversității corelată 
cu dezvoltarea durabilă a unei/mai multor comunități 
Sã demonstreze preocupare privind perfecţionarea limbajului de specialitate, propria pregătire în direcția 
colectării, prelucrării și analizei datelor spațiale și a observațiilor directe.  
Sã participe pe viitor la activitãţile de cercetare în domeniul geoparcurilor și a dezvoltării durabile

 

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

2 
din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 

1 

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
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 12 
3.4.4.Tutorialã 6 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  2 
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare înțelegerea modelul de dezvoltare 

durabilă, in contextul Agendei 2030
7.2. Obiectivele specifice Sã înţeleagă conceptul de dezvoltare durabila a unui teritoriu 

Să cunoască etapele și complexitatea constituirii unui plan de dezvoltare 
durabila și factorii care condiționează aplicarea 
Sã cunoască tipuri de resurse si tipuri de programe corelate DD 
Sã cunoascã metode prin care resursele sunt valorificate, interpretate și 
comunicate pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a unui teritoriu 
Să cunoască modele de acțiuni și activități care conduc spre dezvoltare durabilă

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 
 

Metode de predare 
 

Observaţii 
 

Ariile protejate ca modele de dezvoltare durabilă Prelegere 
Istoricul DD – evoluție – 2 ore Prelegere, Asalt de idei  
Agenda 21 pentru Dezvoltare Durabila Prelegere, Problematizare 
Obiectivele si activitatile Strategiei Nationale pentru DD Prelegere, Discuții 
Cum folosim resusele pentru a obține dezvoltare durabilă? 
Interpretarea  - 3 ore 

Prelegere   

Etapele constituirii unui geoparc. Momente cheie. – 2 ore Pregere și dicuții
Geoetică – 1 oră Prelege și problematizare 
Bibliografie Obligatorie:  
Starategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-
dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
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/
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
 

  

Obiectivele Agendei 2030 si ariile protejate 
Exmple la nivel internațional apoi propunerea unor alte moduri 
de valorificare care să conducă la dezvoltarea durabiă a 
teritoriului 

Dezbateri si teme individuale sau 
pe echipe 
 

Seminar 

Tipuri de resurse in dezvoltarea durabilă. – 2 ore
Aplicarea obiectivelor de dezvoltare durabila in ariile protejate 

Analiza studii de caz cum au fost folosite reursele de pe teritoriul 
unei arii protejate in realizarea planului de dezvoltare durabila
Definirea conceptului de dezvoltare durabilă
Etapele unui proiect de cercetare 
Conținutul unui proiect de cercetare 
Prezentarea proiectelor de semestru – 1 oră
 Bibliografie Obligatorie: 
GeoSust, 2014. Cercetare aplicata pentru dezvoltare sustenabila și creștere economică urmând principiile 
geoconservării: în sprijinul inițiativei Geoparcul Unesco Ținutul Buzaului (GeoSust). Raport științific și tehnic: etapa I 
(1 Iulie 2014 – 19 Decembrie 2014)., 242p. 
GeoSust, 2015. Cercetare aplicata pentru dezvoltare sustenabila și creștere economică urmând principiile 
geoconservării: în sprijinul inițiativei Geoparcul Unesco Ținutul Buzaului (GeoSust). Raport științific și tehnic: etapa a 
II-a (Ianuarie 2015- Decembrie 2015)., 273p. 
GeoSust, 2016-2017. Cercetare aplicata pentru dezvoltare sustenabila și creștere economică urmând principiile 
geoconservării: în sprijinul inițiativei Geoparcul Unesco Ținutul Buzaului (GeoSust). Raport științific și tehnic: etapele 
III și IV (Ianuarie 2016- Aprilie 2017)., 185p. 
www.tinutulbuzaului.org 
Bibliografie Facultativă: 
https://danubegeotour.eu/ 
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Farsani NT, Coelho C, Costa C, (2009)  - „Geoturism as an opportunity for local communities’ participation in geoparks” 
in de Carvalho CN, Rodrigues J (eds) „New challenges with geoturism. Proceedings of the VIII European geoparks 
conference Idanha –a-Nova 4-6 Sept. 2009 Portugal 
Hose T.A, 2000 – European Geoturism – geological interpretation and geoconservation promotion for tourists. Geological 
Heritage: its conservation and management. D Barettino, W.A.P Wimbledon and E. Gallego (Eds) Madrid, (Spain), pp. 
127-146 
 

 
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 dezvoltăii durabile în arii 
protejatei, înțelegerea conținuturilor 
prezentate la curs, identificarea de noi 
potențiale resurse și de modurile în 
care pot fi valorificate protejându-le 
în același timp

Proiect  60% 

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

Evaluare orală, evaluarea 
temelor de grup.  

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Înţelegerea conceptului:  dezvoltare durabilă, geoparc; corelarea celor două concept; valorificarea resurselor de teritoriul 
unui geoparc sau potential geoparc; întelegerea eticii cu care abordăm nevoilor comunităților și corelarea între protecție 
și dezvoltare. 

 

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. Dr. Alexandru Andrasanu 
Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

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 

 


