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Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 
Facultatea Științe ale naturii 

Denumirea cursului: Geografia umană a R. 
Moldova 
Codul cursului în planul de studii: F.04.O.028 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională:  
425 Geografie 
Specialitatea: 425.1 Geografie 

Catedra responsabilă de curs: Ecologie și Științe 
ale Mediului 
Titular/Responsabil de curs: Domenco Rodion,  
dr., lector univ. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 
evaluare 

Număr de 
credite total contact 

direct 
studiu 

individual curs seminar laborator 

120 60 60 30 30 - E 4 
Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul geografie umană constituie un curs integru, destinat pregătirii şi formării viitorilor geografi, 
având menirea familiarizării studenţilor cu varietatea materialelor geografice, statistice, economice, 
analiza, folosirea şi întocmirea materialelor grafice, deoarece activitatea complexă a oricărui geograf e 
de a fi permanent în contact cu particularitatea geografica a statului, atât în munca de cercetare 
ştiinţifică (în birou sau pe teren) cât şi în activitatea didactică. Pe parcursul orelor, în special celor 
practice studenţii vor fi capabili să recunoască particularităţile mijloacelor de reprezentare geografica a 
materialelor, să efectueze procedee de analiză şi sinteză a materialelor statistice, să întocmească 
materiale pentru reprezentarea informaţiei geografice prin diferite metode, să opereze cu principiile de 
bază şi tehnica efectuării analizei geografice, să analizeze şi să compare diverse ramuri a economiei 
naţionale. Deprinderile, priceperile şi cunoştinţele căpătate în cadrul studierii acestui curs vor oferi 
studenţilor posibilitatea de a înţelege şi a însuşi mai profund celelalte discipline geografice, cum 
generale aşa şi regionale. 
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- cunoaşterea bazelor teoretice ale ştiinţelor geografice fundamentale şi aplicate; 
- utilizarea metodelor clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a informației 

din domeniul geografiei; 
- accesarea, selectarea şi sistematizarea datelor geografice prin intermediul tehnologiilor 

informaţionale; 
- comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei privind conceptele, fenomenele și metodele 

de bază ale geografiei în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-
economice; 

- rezolvarea unor situații-problemă din domeniul geografiei, utilizând cunoștințele teoretice și 
abilitățile profesionale; 

- colaborarea eficientă, adecvată cu semenii în cadrul echipei și cu factori de decizie, într-un context 
naţional şi internațional. 

Competenţe specifice: 
- utilizarea noțiunilor, principiilor, legităţilor geografiei umane a R.M. în explicarea proceselor și 

fenomenelor geografice; 
- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor geografice și cu 

caracter interdisciplinar; 
- argumentarea importanței investigaţiilor geografiei umane a R.M. în vederea cercetării sistemelor 

geografice;  
- obținerea și analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, 

cauză-efect şi interpretării concepţiilor geografice. 



Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să dezvolte abilităţile de comentare ştiinţifică și explicare a proceselor și fenomenelor;  
- geografice la nivel local și regional; 
- să indice modificările de ordin funcţional  ce au intervenit în procesul de industrializare a țării;  
- să-şi formeze şi dezvolte motivaţiile şi atitudinile gândirii critice; 
- să aplice cunoştinţele teoretice în scopul îmbunătățirii calității vieții; 
- să dezvolte abilităţile de interpretare, elaborare și utilizare a materialelor grafice și cartografice 

privind dezvoltarea economică a Regiunilor de Dezvoltare;  
- să formeze deprinderi de analiză și interpretare a indicatorilor statistici;   
- să participe la elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare in domeniul geografiei umane a țării. 

Condiții prerechizit: studierea cursului Geografie umană generală; Geografia ramurilor economiei 
naționale, Geografia resurselor naturale, Geografia umană regională (partea I).  
Teme de bază:  
Poziţia economico-geografică și geopolitică a R. Moldova. Organizarea administrativ-teritorială. 
Cercetările de geografie umană a R. Moldova. Aprecierea economica a condiţiilor şi resurselor naturale. 
Dinamica populației R. Moldova. Structura pe vârste şi pe sexe a populaţiei. Structura etno-lingvistică și 
confesională a populaţiei. Geografia așezărilor umane. Caracterizarea generală a economiei naţionale. 
Analiza indicatorilor macroeconomici. Agricultura şi Industria alimentară a Republicii Moldova. 
Caracterizarea industriei grele. Particularitățile de dezvoltare a industriei ușoare. Sectorul serviciilor. 
Transportul şi căile de comunicaţie. Relațiile economice externe ale R. Moldova. Aspecte generale ale 
regionării economico-geografice a R. Moldova. Regiunea de Dezvoltare Nord. Regiunea de Dezvoltare 
Centru. Municipiul Chişinău. Regiunea de Dezvoltare Sud. Regiunea economico-geografică de Sud-Est și 
U.T.A. Găgăuză. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, proiecte; consultaţii. 
Strategii evaluare:  
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 
portofolii etc. Nota finală se constituie din: rezultatul evaluării finale (40%), evaluărilor curente (40%),  
evaluare calităţii lucrului individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, 
participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare etc. 
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