
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Geografie 

1.3 Departamentul Departamentul de  Geografie al Extensiilor-Bistrița 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geografie 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ecoturism și dezvoltare durabilă 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef de lucrări dr. Andras Barta 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Lia-Maria Cioanca

2.4 Anul de 

studiu 
III 2.5 

Semestrul 
VI 2.6 Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul 

disciplinei 
DS 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi ................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 28 

3.8 Total ore pe semestru 98 

3.9 Numărul total de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate în cadrul 

disciplinelor Geografia generală a turismului, Potențialul turistic al 

reliefului, Potențialul hidroclimatic și valorificarea lui în turism facilitează 

înţelegerea şi accesibilitatea temelor propuse, iar în subsidiar, cursanţii îşi 

vor consolida baza conceptuală operaţională prin activarea şi valorificarea 

fondului informaţional preexistent. 

4.2 de 

competenţe 
 Continuitatea valorificării aplicative a cunoştinţelor dobândite permite o 

parcurgere graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor 

anterior studiate. 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 
 Sală dotată cu tablă, videproiector și conexiune la internet 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală dotată cu tablă, videproiector și conexiune la internet 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 Definirea noţiunii de ecoturism şi încadrarea acesteia între formele şi tipurile de turism;  

 Cunoașterea evoluţiei conceptului de dezvoltare durabilă şi modul de 

concretizare/aplicabilitate al acestuia;  

 Înţelegerea semnificaţiei datelor şi indicatorilor de mediu;  

 Cunoaşterea semnificaţiei teritoriale a dezvoltării durabile;  

 Cunoașterea rolului ecoturismului în managementul ariilor protejate;  
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 abordarea integrată a noțiunilor de ecoturism şi aprofundarea  procedeelor de cercetare 

operaţională interdisciplinară. 

 cunoaşterea metodelor de lucru în domeniul dezvoltării durabile  și aplicarea lor în turism. 

 formarea abilităţilor necesare cooperării multidisciplinare, comunicării şi edificării de 

relaţii parteneriale fundamentate pe aplicarea cunoştinţelor însuşite şi dezvoltarea 

raţionamentelor ştiinţifice transdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea studenţilor cu problematica impactului de 

mediu produs de activitatea turistică (înţeleasă ca şi 

domeniu economic major) şi al rolului şi modalităţilor de 

evaluare ale acestuia 

7.2 Obiectele specifice  Înţelegerea conceptului de dezvoltare durabilă şi a 

conotaţiilor aplicative ale acestuia.  

 Analiza şi compararea diferitelor definiţii ale 

„Ecoturismului”. 

 Plasarea ecoturismului în contextul activităţii turistice şi 

analiza statutului acestuia în acest cadru.  

 Investigarea problemelor contemporane ale ecoturismului 

cu accent pe obiectivele „conflictuale” dintre turism şi 

necesitatea de protecţie 

 Analiza şi compararea diferitelor metode de evaluare a 

impactului environmental al turismului în ariile protejate 

 Evaluarea contribuţiei ecoturismului la protejarea 

biodiversităţii  



 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Prezentarea generală a structurii cursului şi lucrărilor 

practice, a modalităţilor  de desfăşurare a acestora, a 

obiectivelor prevăzute şi bibliografiei. 

Expunerea, 

dialogul, 

dezbaterea 

2 

Dezvoltarea durabilă. Între paradigmă ştiinţifică şi 

noţiune operaţională. 
Definiţii. Modele conceptuale ale dezvoltării durabile 

Expunerea 

interactivă, 

proiecții PPT, 

studii de caz  

2 

Evoluţia conceptului de „dezvoltare durabilă” şi 

conotaţiile teritoriale.  
Etapele conturării „dezvoltării durabile” ca şi paradigmă 

ştiinţifică dominantă.  Operaţionalizarea dezvoltării durabile. 

Norme de aplicare.   

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

proiecții PPT, 

studii de caz 

2 

Indicatorii ai dezvoltării durabile  
Definiţii. Instrumente utilizate pentru selectarea indicatorilor 

de mediu. Proprietăţi şi caracteristici ale indicatorilor de 

mediu. Criterii de selecţie a indicatorilor de mediu. Selectarea 

unui ansamblu coerent de indicatori. Prevederi ale legislaţiei 

europene referitoare la indicatorii de mediu.   

 

Expunerea 

interactivă, 

problematizarea, 

modelarea, 

demonstrația, 

studii de caz 

2 

Sisteme de indicatori de mediu  
Organizarea sistemului de indicatori de mediu. Schema cadru 

"Presiune - Stare - Răspuns" (PSR). Cadrul "Forţă motoare - 

Stare - Răspuns" (FSR). Cadrul "Forţă motoare - Presiune - 

Stare - Impact - Răspuns" (FPSIR). Comparaţie între modelele 

prezentate.   

 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

Ecoturismul între activitate economică şi dezvoltare 

durabilă.  
Definiţii. Funcţiile generale ale sistemului. Etapele 

implementării unui sistem. Surse de date şi produse sistemului 

şi strategii de punere în practică.   

 

Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea, 

documentare pe 

internet 

2 

Ecoturism. Forme şi tipuri.   
Forme ale turismului durabil. Ecoturismul între teorie şi 

practică. Principiile ecoturismului. Ecoturismul ca segment 

de piaţă.  

 

Expunerea 

interactivă, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

documentarea pe 

internet 

4 

Strategia de ecoturism a României.  
Resursele ecoturistice din România. Caracteristicile cadrului 

strategic teoretic propus. Structura şi obiectivele strategiei. 

Plan de acţiune.  

 

Expunerea 

interactivă, 

observația 

dirijată, lucrul pe 

grupe, dezbaterea 

2 

Ecoturismul în ariile protejate Experienţa internaţională / 

experienţa românească. 
Expunerea, 

modelarea, 

4 



Piaţa ecoturismului. Evaluări internaţionale. Frecventarea ariilor 

protejate.  Structura sistemelor de supraveghere a parametrilor de 

calitate a apei.   

 

documentarea pe 

internet 

Relaţia turism – mediu înconjurător. Impactul turismului 

în mediul înconjurător.  
Impactul politic. Impactul social, cultural. Impactul 

economic. Impactul environmental. Cuantificarea impactului 

– metodologii de evaluare. Studii de caz.   

 

 

Conversația 

euristică, 

problematizarea, 

dezbaterea 

4 

Recapitulare – pregătirea examenului 

 

Discuții, 

dezbateri 

2 

   

   

   

 

 

 

Bibliografie 

1. Bran, Florina, Marin D., Simon, Tamara, (1999), Economia turismului şi mediul înconjurător, Ed. 

Economică, Bucureşti  

2. Bran, Florina, Nistorescu, P., Simon, Tamara, (2000), Ecoturism, Ed. Economică, Bucureşti  

3. Cândea, Melinda, Bran, Florina, (2001), Spaţiul geografic românesc - organizare, 

amenajare, dezvoltare, Ed. Economică, Bucureşti  
4. Dinu, Mihaela, (2005), Ecoturism şi dezvoltare durabilă. Coduri etice şi norme de conduită, 

Editura CD Press, Bucureşti  

5. Dinu, Mihaela, (2005), Impactul turismului asupra mediului, Editura Universitară, Bucureşti  

6. Coteţ, P. V., Nedelcu, E., (1976), Principii, metode şi tehnici moderne de lucru în geografie, 

Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

7. Irimuş, I., A., Man, T., Vescan, I., (2005), Tehnici de cartografie, monitoring şi analiză GIS, 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 

8. Neacşu, N., (2000), Turismul şi dezvoltarea durabilă, Ed. Expert, Bucureşti  

9. Nistoreanu, P., (2003), Ecoturism şi turism rural, Ed. ASE, Bucureşti  

10. Stănciulescu, Gabriela şi col., (2000), Managementul turismului durabil în ţările riverane 

Mării Negre, Ed. All Beck, Bucureşti  
11.http://www.eco-label-tourism.com - The European Eco-label for tourist accomodation service 

12.http://www.ecotourism.org.au - Ecotourism Australia. 

13.http://www.ecotourism.org - The International Ecotourism Society (TIES) etc 

14.http://www.ivt-rj.net/caderno/anteriores/ - revistă virtuală trimestrială de turism şi ecoturism  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Indicatorii de mediu – categorii, reprezentare  Expunerea, 

modelarea, studii de 

caz 

4 

Ecoturismul în ariile protejate – studii de caz, pe 

tipuri de arii protejate 

Studii de caz, 

documentarea pe 

internet, proiecții 

2 



PPT, 

brainstormingul 

Relaţia ecoturism – dezvoltare durabilă – modelare 

grafică şi cartografică 

Modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația 

4 

Proiecţie foto / video – spaţii geografice în diferite 

stadii de implementare a ecoturismului 

Documentarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 

Dezvoltare durabilă prin ecoturism în... – prezentări 

de referate din partea studenţilor, seminar  

 

Dezbaterea  2 

   

   

   

Bibliografie 

1. Brown L., (1992), Probleme globale ale omenirii. Starea lumii, Editura Tehnică, Bucureşti  

2. Duma, S., (1998), Geoecologie. Calitatea şi protecţia mediului, Universitatea Ecologică Deva . 

3. Duţu, M., (1997), Dreptul comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti. 

4. European Environment Agency (1995), Europe’s Environment, The Dobris Assesment, Earth’s 

Publications. 

5. Goudie, A., (1993),  The Human Impact on the Natural Environment, Blackwell, Oxford. 

6. Glăvan, Vasile, (2000), Resursele turistice pe Terra, , Ed. Economică, Bucureşti  
7. Ionescu, Al., (1991), Ecologie şi societate, Ed. Ceres, Colecţia Perspective, Bucureşti  

8. Medicală, Bucureşti  

9. Negulesu M., şi colab., (1995), Protecţia mediului înconjurător, Editura Tehnică, Bucureşti  

10. Tivy, J., O’Hare, Gr., (1993), Human Impact on the Ecosystem, Oliver & Boyd, Edinburgh. Sons, 

N.Y.  

11. Vişan Sanda, Angelescu Anca, Alpopi Cristina, (2000), Mediul înconjurător. Poluarea şi 

protecţie, Editura Economică, Bucureşti  

12. Tufescu, V., ş.a., (1981), Ecologia şi activitatea umană, Ed. Albatros, Bucureşti  

13. Ungureanu, Irina, (2005), Geografia mediului, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi 

 

http://www.cevennes-ecotourisme.com - Association Cévennes Ecotourisme 

http://www.planeta.com- Planeta.com : Global journal of practical ecotourism 

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html - dezvotare durabilă, turism, 

 

 

 

9. Colaborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară și 

din străinătate.  

 Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de 

specialişti a rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea confirmă 

faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii 

sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente. 

 

 

 

10. Evaluare 



Tip activitate 
10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Verificare 

cunoștințelor pe baza  

prelegerilor susţinute 

şi bibliografia 

recomandată la fiecare 

prelegere 

Evaluare finală scrisă 70% 

Verificarea gradului 

de sistematizare şi 

utilizare a noţiunilor 

însuşite.  

Coerenţa logică şi 

forţa argumentativă.  

Gradul de asimilare a 

terminologiei de 

specialitate. 

Atitudinea față de 

problematica 

dezbătută și față de 

studiul individual. 

Participarea activă la cursuri 5% 

10.5 

Seminar/laborator 

Capacitatea de 

aplicare în practică a 

noțiunilor predate 

Capacitatea de a opera 

cu cunoştinţele 

asimilate. 

Proiect de cercetare 20% 

Criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Participare activă la seminarii 5% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoașterea trăsăturilor de bază ale ecoturismului și procesului de dezvoltare durabilă 

 Cunoașterea formelor de ecoturism 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

..........................                ...............................................                 ................................................... 

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

 

..........................                                                                                    ............................................... 

 

 

 

01.09.2020

07.09.2020


