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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Economia resurselor regenerabile reprezintă o disciplină fundamentală, organic legată de Teoria 
economică şi alte domenii adiţionale, ce cuprind elemente de bază ale ştinţelor economice moderne în domeniul 
energetic alternativ. Cursul urmăreşte să le ofere studenţilor fundamentele teoretice şi practice ale economiei 
mediului, să dezvolte o mai bună înţelegere a interacţiunii dintre economie şi mediul natural şi în mod special a 
crizei ecologice, privită ca o consecinţă a dezvoltării, să dezvolte înţelegerea mai bună a naturii şi rolului 
dezvoltării durabile, care poate atenua prejudiciile aduse mediului până în prezent şi preveni distrugerile viitoare, 
să sporească gradul de conştientizare asupra faptului că realizarea unei dezvoltări durabile, presupune gestiunea 
corectă a biodiversităţii, a surselor energetice regenerabile şi neregenerabile, managementul riscurilor naturale şi 
antropice, diminuarea consecinţelor schimbărilor climatice globate, evaluări economice pertinente ale mediului 
etc., să cunoască strategiile de dezvoltare durabila la nivel european şi naţional. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- cunoașterea, înțelegerea și aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor 
contemporane din domeniul dezvoltării regionale și rurale, care asigură o abordare originală în 
dezvoltarea și aplicarea lor; 
- aplicarea integrată a cunoştinţelor teoretice din domeniu în soluționarea problemelor cu importanță 
aplicativă; 
- utilizarea criteriilor și a metodelor de evaluare, pentru a formula judecăți de valoare, pe baza unor date 
incomplete și a fundamenta decizii constructive; 
- aplicarea tehnologiilor informaționale, a unei limbi străine, a tehnicilor de management al informației, 
pentru a comunica concluzii și a esențializa cunoștințele; 
- iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanță teoretică-
fundamentală și aplicativă, în mod autonom, utilizând un spectru variat de principii și metode de 
specialitate; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor din domeniul 
profesional. 
Competențe specifice: 
- utilizarea terminologiei și interpretarea teoriilor contemporane din domeniul dezvoltării regionale și rurale, în 
vederea realizării lucrărilor proprii; 
- observarea, perceperea și explicarea componentelor, proceselor fenomenelor, legităților și a relației cauzale  
dintre ele la nivel local, regional și global; 
- selectarea, aplicarea și utilizarea metodelor adecvate de realizare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul dezvoltării 
regionale și rurale; 
- elaborarea și implimentarea proiectelor de cercetare științifică în domeniul dezvoltării regionale și rurale, 
demonstrând un grad înalt de autonomie;  
- aprecierea şi evaluarea situaţiilor de risc în cazul folosirii neraționale a condițiilor și resurselor naturale. 
- soluționarea problemelor de cercetare privind procesele şi fenomenele din domeniul dezvoltării regionale și 
rurale prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate; 



- adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile din domeniul dezvoltării regionale și rurale; 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să cunoască direcţiile de studiu şi strategia de dezvoltare a sectorului energetic de regenerabile ca bază a 
politicilor ecologice moderne; 
- să caracterizeze sursele de energie regenerabilă; 
- să cunoască elementele valorice  economice şi neeconomice a resurselor naturale; 
- să cunoască funcţiile economice ale mediului; 
- să determine şi să argumenteze costurile ecologice de producţie; 
- să cunoască evaluarea complexă a riscurilor ecologice şi elementele gestiunii lor economică;  
- să determine modalităţile de implementare a asigurărilor ecologice. 

Condiții prerechizit: nivelul calificării ISCED 6  
Teme de bază: Bazele teoretice ale economiei resurselor regenerabile ca ştiinţă Evaluarea potenţialului resurselor 
regenerabile. Renta resurselor regenerabile. Auditul ecologic şi evaluarea pagubelor şi riscurilor de mediu. 
Mecanismul economic de protecţie a mediului. Mecanismul pieţelor ecologice. Asigurările ecologice. Mecanismul 
de funcţionare a fondurilor ecologice. Analiza sistemică şi prognozarea sistemelor socio-eco-economice. 
Eficienţa utilizării resurselor şi a măsurilor  de protejare a mediului. 
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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