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150 40 110 30 10 - E 5 
Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
    Pe parcursul studierii acestei discipline studenţii fac cunoştinţă cu conceptul managementului de mediu, cu 
modalităţile promovării managementului de mediu la nivel de întreprindere, experienţa mondială în promovarea 
managementului de mediu, cadrul legislativ şi normativ al managementului de mediu din Republica Moldova, 
politica statului în vederea promovării managementului de mediu în Republica Moldova, modalitatea de 
elaborare a strategii ecologice de dezvoltare a întreprinderilor. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  

- sinteza analitică a cunoştinţelor din domeniul științe ale mediului și identificarea conexiunilor 
interdisciplinare; 
- analiza critică a informației din literatura ştiinţifică de specialitate; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniu în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă; 
- formularea obiectivelor de cercetare  și elaborarea unui plan de realizare a acestora;  
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor din domeniul 
profesional; 
- elaborarea și aplicarea unor strategii de muncă care ar permite eficientizarea şi sporirea gradului de 
responsabilitate în realizarea activităților din domeniu. 

Competențe specifice: 
- cunoașterea terminologia de specialitate utilizată în managementul mediului. 
- folosirea adecvată a noţiunilor din managementul mediului. 
- elaborarea de proiecte de analiză a proceselor economice în interacţiune cu mediul natural şi social. 
- aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, monitorizăre şi 

revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei ţinând seama de cerinţele managementului mediului. 
- realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale ţinând seama de 

problemele de mediu. 
- -utilizarea de metode şi criterii de evaluare a strategiilor şi politicilor organizaţionale în raport cu mediul. 
- fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 

ansamblu sau pe o componentă). 
- dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii prin includerea 

aspectelor de mediu. 
- utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii în raport cu 

mediul. 
- dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii. 
- interpretarea conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional pentru 

organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă). 
- utilizarea cunoştinţelor specifice domeniului, explicarea indicatorilor ce caracterizează relaţia organizaţiei 

cu mediul exterior. 
Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 

• să surprindă specificul noţiunilor folosite în  managementul mediului. 
• să cunoască componentele managementului mediului, a funcţiilor acestuia şi principalele ecanisme şi 

instrumente folosite. 
• să înţeleagă rolul şi importanţa managementului mediului în cadrul organizaţiilor ţinând seama şi de 



fenomenul globalizării. 
• să dezvolte capacitatea studenţilor de concepere şi redactare a unei politici de mediu şi respectiv a unei 

strategii de mediu. 
• să dezvolte capacitatea de a sintetiza şi selecta informaţiile necesare soluţionării unor situaţii decizionale 

privind alegerea şi implementarea unui sistem de management de mediu. 
• sa creeze şi să dezvolte capacitatea de a analiza şi a propune soluţii de îmbunătăţire a unui sistem de 

management de mediu existent în raport cu modificările legislative. 

Condiții prerechizit: nivelul calificării conform ISCED 6 

Teme de bază: Noţiuni generale despre MM. Caracterul interdisciplinar şi integrator al MM. Conceptul de 
dezvoltare durabilă şi principiile. Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea, Rio, 1992 
Principiile Dezvoltarii Durabile. Evoluţia paradigmelor MM. Promovarea MM la nivel de întreprindere..Cinci 
reguli de aur p-u creșterea economică Etapele de  implementare a unui SMM într-o organizaţie. Avantajele 
implementării unui SMM Auditul de mediu şi problemele rezolvate. Clasificarea sistemelor MM. EMAS - Sistem 
European de Management de Mediu și Audit. Clasificarea instrumentelor. Instrumente administrative ale MM 
Instrumente economice ale  MM. Instrumente de conştientizare /sociale ale MM.  Instrumente de analiză şi 
evaluare/tehnice ale MM Tipuri de mecanisme. Standardele managementului de mediu.   
 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, proiecte; consultaţii. 
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 (20%). 
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