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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

   Disciplina Climatologia Republicii Moldova se referă la  sistemul de discipline geografice regionale şi este 

orientată spre aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi  practice ale masteranzilor Programului de studii Științe ale 

mediului în domeniul climatologiei regionale.  

   Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice se va axa pe cunoaşterea: factorilor astronomici şi tereştri; 

factorilor geografici; factorilor dinamici; monitorizării climatice a teritoriului; radiaţiei solare; duratei de strălucire 

a Soarelui; temperaturii solului; temperaturii aerului; presiunii atmosferice; umezelii aerului; nebulozităţii; 

precipitaţiilor atmosferice şi evapotranspiraţiei; stratului de zăpadă; vântului; fenomenelor atmosferice periculoase. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe generale:  
- analiza, sinteza, interpretarea critică a informaţiei din domeniul curricular Climatologia Republicii Moldova și 

identificarea conexiunilor interdisciplinare; 
- explicarea genezi climei Republicii Moldova, cu caracterizarea celor 3 grupe de factori climatogenetici – 

radiativi, dinamici și fizico- geografici; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul specialității profesionale în rezolvarea problemelor cu importanță 

aplicativă pentru societate; 
- utilizarea metodelor tradiţionale şi moderne de cercetare în domeniul Științe ale mediului; 
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea rezultatelor cercetărilor proprii; 
- realizarea proiectelor de cercetare prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate, 

în special a instrumentelor geoinformatice; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor de cercetare și elucidare a 

problemelor din domeniul profesional. 

Competențe specifice: 

- cunoașterea și aplicarea teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale domeniului curricular 

Climatologia Republicii Moldova; 

- elaborarea sistemelor climatice - model pentru cercetare în anumite condiții de experimentare; 

- selectarea metodelor și tehnicilor de analiză adecvate obiectivelor de cercetare în domeniul Științe ale mediului 

cu evidențierea avantajelor și dezavantajelor acestora; 

- optimizarea procedeelor şi tehnicilor din alte domenii pentru a fi utilizate în realizarea obiectivelor propuse; 

- analiza datelor experimentale obţinute prin prisma teoriilor și conceptelor moderne cunoscute; 

- pronosticarea efectelor economice şi sociale ale realizărilor din domeniul Științe ale mediului;  

- utilizarea raţională a materialului experimental şi utilajului specific pentru obţinerea rezultatelor scontate. 

Finalităţi de studii 

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să definească noțiunile și terminologia disciplinei studiate; 

- să explice regimul principalelor elemente ale climei pe teritoriul Republicii Moldova; 

- să argumenteze priorităţile principale privind utilizarea cunoștințelor căpătate la disciplina Climatologia 

Republicii Moldova în soluționarea problemelor profesionale; 

- să explice măsurile necesare pentru fortificarea politicilor naţionale în domeniul utilizării raționale a condițiilor și 

resurselor climatice și agroclimatice, inclusiv a resurselor regenerabile de energie electrică (eoliene, solare); 

- impactul schimbărilor climatice şi oportunităţile de adaptare către noile condiţii de climă;  

- să explice politicile sectoriale cu impact asupra adaptării economiei naționale la noile condiții climatice; 

- să explice abordările principale privind măsurile de diminuare a consecințelor riscurilor meteo-climatice pe 

teritoriul Republicii Moldova. 



Condiții prerechizit: audierea cursurilor Schimbări climatice, Managementul de mediu, Securitatea proprietății 

intelectuale, Bazele teoretice ale ecologiei și științelor mediului. 

Teme de bază:  
Întroducere. Obiectul de studiu, sarcinile și importanța Climatologiei Republicii Moldova. Istoricul dezvoltării 

serviciului meteorologic și studiului climei teritoriului Republicii Moldova. Monitoringul vremii și climei în 

Republica Moldova. Structura instituțională și sarcinile Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Caracterizarea 

generală a climei teritoriului Republicii Moldova. Clima şi factorii de climatogeneză. Caracterizarea elementelor şi 

fenomenelor climatice.  Regimul radiativ și durata strălucirii Soarelui. Presiunea atmosferică şi regimul vânturilor. 

Regimul termic al solului și aerului atmosferic. Umezeala aerului. Nebulozitatea și regimul ei. Precipitaţiile 

atmosferice. Regimul precipitaţiilor atmosferice. Variaţia în spaţiu a precipitaţiilor atmosferice. Stratul de zăpadă 

şi caracteristicile lui. Fenomene atmosferice (climatice). Secetele şi vînturile uscate. Ceaţa. Poleiul şi chiciura. 

Viscolul. Furtunele şi orajele. Grindina. Resursele climatice şi utilizarea lor. Caracterizarea principalelor resurse 

climatice. Utilizarea resurselor climatice în diferite domenii de activitate. Schimbări şi oscilaţii regionale ale 

climei. Scenariile posibilelor schimbări ale climei Moldovei în sec. XXI (sub influenţa încălzirii antropogene 

globale). Impactul schimbărilor climatice şi oportunităţile de adaptare către noile condiţii de climă. Politicile 

sectoriale cu impact asupra adaptării economiei naționale la noile condiții climatice. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, metoda comparativă, analiza și sinteza, metoda geografică. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 

Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) și calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare 

etc., (20%). 
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