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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Ecologie și protecția mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Biologie 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Floră montană 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603S03O036 optional II III 4 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 

Colocviu DS=specialitate 

Titular activităţi curs Prof. univ. dr. Constantin Drăgulescu 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Asist. dr. Mihai Crăciunaș 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 - 1 - 2 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 - 14 - 28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat:  4 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  72 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum Sistematica criptogamelor, Sistematica fanerogamelor, Fitosociologie şi vegetaţia României 

De competenţe 
Capacitatea de identificare a speciilor de floră, utilizarea cheilor de determinare 
dichotomice 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului ● calculator și videoproiector 

De desfăşurare a sem/lab/pr ● calculator, videoproiector, determinatoare, material biologic 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 
Capacitatea de înţelegere şi reproducere a termenilor, conceptelor şi principiilor 
botanicii sitematice, a ecologiei plantelor şi a vegetativi aplicate la habitatele 
montane 

Competenţe transversale 

Capacitatea de explorare a lumii vegetale în scopul elaborării de prognoze şi 
extrapolări privind fitodiversitatea montană pe baza observaţiilor  şi experimentelor 
proprii, a unor metode şi tehnici specifice domeniului. Capacitatea de a identifica 
principalele specii vegetale montane şi de a realiza activităţi intelectuale şi aplicative 
privind flora montană. Competenţa de a evalua intensitatea impactelor umane asupra 
habitatelor montane şi de a realiza concepte de conservare şi devoltare durabilă a 
acestora. 

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

Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu specificul botanic, resp. floristic-geobotanic-
ecologic al Carpaţilor în comparaţie şi cu ceilalţi munţi europeni din sistemul 
pireneic-alpin-carpatic, cu adaptările plantelor la condiţiile oro-climato-
edafice din aceşti munţi, cu principalele ecosisteme, habitate şi asociaţii 
vegetale carpatine şi flora lor diferenţiată în funcţie de factorii ecologici 
specifici fiecărui ecosistem/ tip de habitat descris. Importanţa habitatelor 
montane ca rezervoare ale biodiversităţii şi necesitatea perpetuării lor în 
paralel cu desfăşurarea unor activităţi tradiţionale durabile şi a categoriilor 
economice de plante. Cunoaşterea legislaţiei de protecţie şi dezvoltare 
durabilă a habitatelor din Carpaţi (Convenţia Carpatică, Convenţia Europeană 
asupra peisajului, Directiva Flora-Fauna-Habitate). 

Obiectivele specifice -  

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Obiectul de studiu al florei montane. Carpaţii în sistemul munţilor  Europei; specificul 
floristico-geobotanic al Carpaţilor (incl. Specii endemice şi relicte glaciare) 

1 

Curs 2-3 Adaptări ale plantelor la factorii ecologici montani. Clasificarea orofitelor în funcţie de 
adaptările la aceşti factori de climă, substrat geologic, relief şi sol 

2 

Curs 4-5 Etajele de vegetaţie şi factorii climatici determinanţi pentru etajare. Criteriile pentru 
delimitarea etajelor de vegetaţie. Principalele ecosisteme din Carpaţi 

2 

Curs 6-7 Pădurile montane de foioase gorun şi fag; pădurile de amestec fag-brad şi păduri de răşinoase  2 

Curs 8-9 Tufărişurile subalpine şi alpine, pajiştile montane dezvoltate în urma defrişării pădurilor de 
foioase şi răşinoase; pajiştile naturale subalpine şi alpine; cenozele saxicole pe calcar şi pe 
şisturi cristaline 

2 

Curs 10-
11 

Cenozele izvoarelor, a pârâurilor, a buruienişurilor înalte însoţitoare de cursuri montane de 
apă, a lacurilor şi mlaştinilor; rolul  hidro – şi morfodinamicii în dezvoltarea vegetatiei riverane 

2 

Curs 12 Cenoze determinate de activitatea omului: agrocenozele şi buruienişurile;   1 

Curs 13-
14 

Conservarea şi valorificarea durabilă a resurselor vegetale din Carpaţi;  Arii naturale protejate 
din Carpaţi  

2 

Total ore curs: 14 
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Laborator Nr. ore 

Lab 1 Adaptări ale plantelor la factorii ecologici montani 2 

Lab 2 Pădurile de foioase gorun şi fag, de amestec şi păduri de răşinoase cu specii caracteristice şi 
indicatoare de calitate ecologică 

2 

Lab 3 Tufărişurile naturale  subalpine şi alpine; tufărişuri secundare; pajiştile naturale şi 
seminaturale; valoarea fâneţelor montane şi managmentul lor durabil 

2 

Lab 4 Cenozele saxicole: crăpături de stânci şi grohotişuri pe substrat calcaros şi silicios;  2 

Lab 5 Habitate şi cenoze de zone umede şi cursuri de apă: izvoare, pârâuri, lacuri glaciare, zăcători 
de zăpadă şi mlaştini oligo- şi mezotrofe 

4 

Lab 6 Arii naturale protejate din Carpaţi; măsuri de management 2 

Total ore laborator 14 

 
Metode de predare 

Prelegere cu suport ppt; 
Observația; 
Prelegerea; 
Predarea online. 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. Drăgulescu, C., Schneider, Erika & Benedek Ana Maria, 2006, Fitodiversitatea habitatelor din 
Carpaţi, Editura Universităţii « Lucian Blaga » Sibiu  

2. Pârvu, C. & colab., 1980, Ecosistemele din România, Editura Ceres, Bucureşti 
3. Chiriţă, C. & colab., 1981, Pădurile României. Studiu monografic, Edit. Acad. Bucureşti 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. Ivan, Doina (coord.) 1992, Vegetaţia României, Edit. Tehnică agricolă Bucureşti 
2. Sîrbu, I. & Benedek Ana Maria, 2001, Cartea muntelui, Edit. Mira design Sibiu 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare 
Metode de evaluare 

fizică sau online 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Dobândirea noțiunilor teoretice 
specifice domeniului expertizei 
peisajului. 

Colocviu 75% 
 

 

Laborator 
Dobândirea abilităților practice de 
identificare a speciilor de macrmicete 

Proiect susținut pe 
parcurs 

25% 
CPE 
CEE 

Standard minim de performanţă 

●obținerea a minim 50% din punctajul final. 

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul 
acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - 
condiţionează evaluarea finală; 
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Data completării: 19.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Prof. univ. dr. Constantin Drăgulescu  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


