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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Patrimoniul natural cuprinde totalitatea posibilităților, capacităților, condițiilorși rezervelor materiale, oferite de cadrul
natural pentru orice formă de activitate umană. Elementele mediului natural reprezintă baza oricărei activități turistice: relieful
și substratul geologic, clima, apele, vegetația, fauna. Dintre acestea, cele mai importante sunt ariile naturale protejate, care
solicită și unmanagement special al vizitatorilor.
Competente dezvoltate în cadrul cursului
 Cunoașterea clasificării patrimoniului natural;
 Acumularea de către masteranzi a unui număr de definiții și a terminologiei de profil;
 Cunoașterea particularităților de repartiție spațială a diferitor tipuri de resurse, atât la nivel mondial, cât și pe teritoriul
R. Moldova;
 Identificarea importanței diferitor tipuri de resurse turistice la formarea fluxurilor turistice;
 Cunoașterea modului și a gradului de valorificare a diferitor tipuri de resurse turistice naturale.
Finalități de studii
Efectuarea unui studiu asupra unei Arii Naturale Protejate de Stat din apropierea localității natale.
Însușirea metodologiei de cercetare a unui obiectiv natural.
Precondiții
În studierea acestui curs, pe larg se utilizează cunoștințele căpătate la obiectele „Geografia fizică a Republicii
Moldova” şi „Geografia umană a Republicii Moldova”.
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Conținutul unităților de curs
1. Introducere. Obiectul de studiu (2/2)
Noțiuni generale. Clasificarea resurselor turistice.
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Definirea resurselor turistice naturale și antropice. Rolul lor în

formarea fluxurilor turistice. Posibilitățile de valorificare turistică a acestor resurse.
2. Patrimoniul geologic și geomorfologic (3/3)
Importanța turistică a reliefului. Principii, metode și indicatori de determinare. Formele geologice și geomorfologice
atractive de pe teritoriul R. Moldova. Peisajele pitorești în limitele republicii: toltrele, înălțimile împădurite și de câmpie.
Seminarul № 1. Aprecierea potențialului turistic al reliefului R. Moldova.
3. Patrimoniul climatic (2/2)
Elemente climatice cu importanță turistică (nebulozitatea, temperatura aerului, frecvențași intensitatea precipitațiilor,
vânturile). Tipuri turistice de climă (climat estival șihivernal; climat de deal și de câmpie. Indicele climato-turistic. Noțiune de
confort climateric.
Seminarul № 2. Aprecierea potențialului turistic al climei R. Moldova.
4. Patrimoniul hidrologic (3/3)
Elemente hidrografice cu importanță turistică: râurile și lacurile – configurația, morfologia și formele de turism
generate; apele termale și minerale – clasificarea, formele de turism generate.
Seminarul № 3. Aprecierea potențialului turistic al hidrografiei R. Moldova.
5. Patrimoniul floristic (3/3)
Compozițiaasociațiilor vegetale. Plantele endemice și relicte. Dimensiunile și vârsta plantelor. „Efectul de margine” și
„efectul de insulă”. Forme de turism generate de vegetație. Rolul turistic al pădurilor.
Seminarul № 4. Aprecierea potențialului turistic al vegetației de pe teritoriul R. Moldova.
6. Patrimoniul faunistic (2/2)
Forme și tipuri de turism generate de valorificarea potențialului atractiv al faunei: turismul cinegetic și pescuitul
sportiv. Principalele specii de interes turistic din R. Moldova și arealul lor de răspândire.
Seminarul № 5. Aprecierea potențialului turistic al faunei de pe teritoriul R. Moldova.
7. Patrimoniul peisajtic (3/2)
Peisajele pitorești în limitele republicii: toltrele, înălțimile împădurite și de câmpie, carstice. Rolul elementelor
naturale în formarea peisajelor turistice.
Seminarul № 6. Rezervațiile naturale și peisagistice din R. Moldova.
Strategii de evaluare
Evaluarea are ca obiectiv major, verificarea gradului de însușire de către masteranzi a materiei cursului dat în procesul de predare învățare cu scopul optimizării cunoștințelor.
În cadrul „Patrimoniului natural” se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
a) Evaluare continuă (formativă) - verificări sistematice, pe tot parcursul cursului. Acest tip de evaluare va scoate în evidență
factorii ce asigură reușita masteranzilorsau provoacă anumite dificultăți în însușirea materialului. Evaluarea dată se va realiza la seminare și
în baza unor teste curente, care vor însuma 3-4 teme.
b) Evaluarea practică- verificarea priceperilor și deprinderilor formate în cadrul aplicațiilor practice - excursii tematice.
c) Evaluarea cumulativă (finală sau sumativă) - verificare finală la sfârșitul cursului, în scopul cunoașterii nivelului real de însușire
a materiei.
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Subiectul
Noțiunea de patrimoniu.
Clasificarea UNESCO
Monumentele Naturale Geologice și
Paleontologice
Potențialul turistic al climei.
Noțiune de „confort climatic”
Monumentele hidrologice
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Turismul cinegetic și pescuitul
sportiv. Cartea Roșie a R. Moldova
Rezervațiile peisagistice din R.
Moldova
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