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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul este destinat studenţilor ce efectuează studiile la specialităţi neinginereşti, dar care au tangenţe cu ştiinţele 
de protecţie a mediului (chimie, ecologie, geografie, etc.) şi prevede echiparea lor cu un bagaj de cunoştinţe 
inginereşti util în aprecierea impactelor asupra mediului, în evaluarea impactelor diferitelor tehnologii alternative 
asupra mediului, precum şi în proiectarea, implementarea soluţiilor de reabilitare a mediului, abilităţi necesare în 
contextul socio-economic şi de mediu, specific dezvoltării societăţii actuale. Studenţii vor asimila concepte şi 
aplicaţii relevante unui domeniu larg de tehnologii aplicate în domeniul ingineriei mediului, precum sunt 
managementului deşeurilor, tratarea apelor reziduale, prevenirea poluării aerului şi solului, managementul 
riscului industrial de poluare a mediului ş.a. Cursul este menit să dezvolte capacităţile de analiză a eficienţei 
tehnologiilor curente, argumentare a deciziilor de mediu, soluţionare a problemelor elementare de mediu. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
Competenţe generale: 
- Cunoaşterea bazelor teoretice şi practice ale ecologiei; 
- Capacitatea de analiză şi sinteză a datelor, proceselor şi fenomenelor ecologice; 
- Aplicarea cunoştinţelor teoretice în studiul mediului ambiant; 
- Cunoaşterea şi aplicarea a cel puţin o limbă străină în studiul şi cercetarea ecologică; 
- Aplicarea tehnologiilor informaţionale in domeniul ecologiei; 
- Identificarea problemelor din domeniul mediului ambiant şi propunerea soluţiilor de rezolvare; 
- Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, 

pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională. 
- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă in echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice. 
Competenţe specifice: 
- Utilizarea noţiunilor, principiilor, legităţilor ştiinţelor naturii în interpretarea teoriilor de bază ale ecologiei şi 

explicarea proceselor  fiziologice şi de activitate a organismelor vii. 
- Utilizarea metodelor clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a cunoştinţelor 

acumulate, care permit viitorului specialist să se adapteze imperativelor timpului. 
- Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar. 
- Argumentarea importanţei investigaţiilor sistemelor biologice şi ecologice reieşind din direcţiile prioritare de 

cercetare in domeniul ecologiei. 
- Obţinerea şi analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, cauză-

efect şi interpretării concepţiilor ecologice. 
- Analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate. 
- Elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare. 
- Diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 
Finalităţi de studii ale cursului: 
- aplica principiile de management inofensiv pentru mediu a deşeurilor transportate spre facilităţile de tratare a 

deşeurilor; 
- clasifica deşeurile în dependenţă de metoda de tratare folosind fişele de însoţirea a deşeurilor, diagramele de 

selectare a metodei de tratare, informaţiile de descriere a poluanţilor; 
- generaliza principiile cadrului legal de reglementare a modului de operare a întreprinderilor de tratare a 

deşeurilor; 
- argumenta principiile fizico-chimice ale proceselor de tratare a deşeurilor; 
- aplica principiile bilanţului material şi energetic al proceselor chimice de tratare a deşeurilor; 



- evalua corespunderea parametrilor reali de poluare secundară a mediului în procesul de tratare a deşeurilor 
raportat faţă de standardele de mediu adoptate într-o ţară sau alta. 

- identifica surse de poluare staţionară şi mobilă a aerului şi să descrie diverse tehnologii de tratare 
- identifica tehnologiile de tratare a diverşilor poluanţi în dependenţă de sursa de polare, proprietăţile fizice sau 

chimice a deşeului care prezintă o sursă de risc pentru mediu; 
- analiza problemele de mediu, să identifice proiecte de soluţii inginereşti de soluţionare a lor; 
- caracteriza mecanismele de tratare deşeurilor prin metode integrate;  
- poseda principiile de evaluare a eficacităţii de tratare a unei tehnologii de tratare; 
- caracteriza bilanţul material şi energetic al proceselor de tratare a deşeurilor selectate. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Ingineria mediului este necesară parcurgerea disciplinelor Chimie 
anorganică, Ecologie generală. 
Teme de bază: Introducere în ingineria mediului. Sursele de poluare a mediului. Clasificarea poluanţilor. 
Resursele naturale regenerabile şi neregenerabile în RM. Echilibrul ecologic. Acţiunea antropică asupra mediului 
ambiant. Catastrofe ecologice. Prevenirea poluării mediului. Probleme sociale şi economice de protecţiei a 
mediului ambiant. Cadrul instituţional – nivel local şi naţional în RM. Aspectul legal al gestionării deşeurilor în 
uniunea europeană. Monitoringul ca sistem de supraveghere şi control al stării mediului ambiant. Managementul 
deşeurilor. Operaţiuni de eliminare şi utilizare. Depozitarea deşeurilor. Proiectarea, construirea, exploatarea, 
închiderea depozitelor de deşeuri. Monitorizarea post-închidere şi reconstrucţia ecologică a zonei afectată de 
depozitarea deşeurilor. Tehnici de tratare mecanică şi termică a deşeurilor. Tehnologii de tratare a apei. Surse 
de ape naturale. Apele subterane, de suprafaţă şi meteorice. Sursele de poluare a apelor naturale. Poluarea 
naturală şi artificială. Accidente ecologice majore de poluare a sistemului acvatic. Procese de tratare a apelor. 
Tehnologii de stripare cu aer în tratarea apelor reziduale. Descrierea proceselor ce implică striparea cu aer. 
Aplicarea proceselor de stripare cu aer pentru denocivizarea apelor reziduale sau a solurilor. Tehnologii de 
purificare a aerului. Procese de absorbţie pe cărbune activ. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, studii de caz, lucrări individuale, platforma MOODLE, 
proiecte, lucrări individuale, consultaţii. 

Strategii de evaluare: 
Evaluarea realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 
Nota finală se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  evaluările curente (40%), 
petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); evaluarea calităţii lucrului 
individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, 
activitatea la seminare etc. 
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