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150 40 110 30 10 - E 5 
Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Schimbări climatice constituie un studiu integru, destinat pregătirii aprofundate şi specializării viitorilor 
specialiști, având menirea familiarizării masteranzilor Programului Dezvoltare rurală și regională cu fenomenul 
global privind schimbarea climei. De asemenea, cunoaşterea masteranzilor cu factorii ce determină aceste 
schimbări, consecinţele şi măsurile de adaptare la noile condiţii climatice.  

Pe parcursul orelor, în special celor de seminar, masteranzii vor fi capabili să se familiarizeze cu Inventarul 
naţional de gaze cu efect de seră, cu metodele de evaluare a vulnerabilităţii diferitelor sectoare ale economiei 
naţionale la schimbările climatice, cu principalele măsuri de adaptare la noile condiţii de mediu.  

Deprinderile, priceperile şi cunoştinţele căpătate în cadrul studierii acestui curs vor oferi studenţilor posibilitatea 
de a înţelege şi a însuşi mai profund şi mai complex legităţile naturii. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- analiza, sinteza, interpretarea critică a informaţiei din domeniului curricular Schimbări climatice și identificarea 

conexiunilor interdisciplinare; 
- explicarea mecanismului fenomenului de seră şi contribuției diferitor gaze cu efect de seră; 
- 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 bioinformatice și 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 

Schimbări climatice; 
- elaborarea sistemelor biologice - 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. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să definească noțiunile și terminologia disciplinei studiate; 
- să argumenteze priorităţile principale privind implementarea Convenţiei în Republica Moldova; 
- să explice politicile sectoriale cu impact asupra implementării Convenţiei în Republica Moldova; 
- să explice măsurile necesare pentru fortificarea politicilor naţionale în domeniul Schimbării climei; 
- să descrie principalele scenarii privind schimbarea climei; 
- să explice abordările principale privind evaluarea vulnerabilităţii şi adaptării, inclusiv factorii de risc ce 

condiţionează vulnerabilitatea; 
- să stabilească impactul şi oportunităţile de adaptare către noile condiţii de climă. să poată analiza potenţialul de 



încălzire globală şi descrierea  contribuţiei relative a Republicii Moldova la încălzirea globală;  
- să cunoască angajamentele instituţionale şi procesul de inventariere a gazelor cu efect de seră în Republica 

Moldova; 
- să indice și să explice măsurile de atenuare sectorială a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Condiții prerechizit: nivelul calificării ISCED 6  

Teme de bază:  
Introducere. Oscilaţiile şi schimbările climei. Noţiunile de oscilaţie şi schimbare a climei. Metodele de cercetare şi 
ipotezele privind cauzele oscilaţiilor şi schimbărilor climei. Oscilaţiile şi schimbările climei pe teritoriul Republicii 
Moldova în perioadele istorică şi instrumentală. Convenţia-cadru a ONU cu privire la schmbarea climei 
(CONUSC). Priorităţi naţionale în implementarea Convenţiei. Măsurile necesare pentru fortificarea politicilor 
naţionale în domeniul Schimbării climei. Măsurile de atenuare a emisiilor gazelor cu efect de seră (GES). 
Caracterizarea procesului legat de transferul tehnologiilor favorabile mediului. Sistemul naţional de observaţie şi 
reţeaua de supraveghere a mediului. Protocolul de la Kyoto şi angajamentele Părţilor. Comunicarea Naţională Patru 
a Republicii Moldova, elaborată în cadrul Convenţiei-cadru a ONU cu privire la schmbarea climei. Inventarul 
naţional de gaze cu efect de seră (GES). Prognoza emisiilor de GES şi evaluarea potenţialului de atenuare. Măsuri 
de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Scenarii privind schimbarea climei. Abordările principale privind 
evaluarea vulnerabilităţii şi adaptării, inclusiv factorii de risc ce condiţionează vulnerabilitatea. Impactul şi 
oportunităţile de adaptare către noile condiţii de climă. Măsuri de adaptare a economiei naţionale la noile condiţii 
de mediu. 
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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