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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Probleme ecologice ale macroeconomiei  reprezintă  o disciplină fundamentală, organic legată de 

Teoria economică, ce prezintă conceptele fundamentale privitor la factorii de producţie, creşterea şi dezvoltarea 

economică. Studneții vorr face cunoștință cu teorie economica si a metodelor moderne specifice domeniului, vor 

însuși metode analiza datelor economice în întreprinderi şi în alte organizaţii, vor localiza şi consemna tipurilor 

de risc şi implicaţii-le acestora în situaţii specifice iniţierii şi derulării activităţilor economice, etc. 

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 și aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane din domeniul 

științe ale mediului și al bioeconomiei și economiei ecologice; 

-  argumentarea utilizării unei metodologii anumite în studiul dezvoltării bioeconomiei și economiei ecologice, 

inclusiv folosirea rațională și protecţia resurselor naturale; 

-  analiza informaţiilor din domeniul bioeconomiei și economiei ecologice la nivel regional, continental sau 

global  pentru utilizarea lor în cadrul programelor naţionale de dezvoltare; 

-   aplicarea teoriilor, metodelor şi modelelor contemporane din domeniul bioeconomiei și economiei ecologice; 

-   aprecierea şi evaluarea situaţiilor de risc în cazul folosirii neraționale a condițiilor și resurselor naturale; 

-  selectarea și utilizarea metodelor adecvate de realizare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul bioeconomiei și 

economiei ecologice; 

-  soluționarea problemelor de cercetare privind procesele şi fenomenele din domeniul științe ale mediului și ale 

bioeconomiei prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate; 

-   stabilirea priorităţilor studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;  

-   adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile din domeniul bioeconomiei și economiei 

ecologice. 

Finalităţi de studii 

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

 să determine esenţa  tipului tehnogen al dezvoltării economice şi să identifice conceptele dezvoltării mondiale 

în condiţiile constrângerilor ecologice;  



 să cunoască teoria lui Nicholas Georgescu-Roegen-fondator al bioeconomiei privind caracterul limitat al 

dezvoltării economice; 

 să argumenteze necesitatea evidenţei costurilor sociale 

 să determine verticalele naturiste- de produs; 

 să determine capacitatea (potenţialul) naturală; 

 să cunoască esenţa metodei Forsyth în analiza domeniului eco-economic. 

 să cunoască algoritmul auditului ecologic şi mecanismul de formare a preţurilor ecologice; 

 să determine indicatorul MIPS şi să cunoască domeniile lui de aplicare. 

 să cunoască metodele de calculare a costurilor de producţie în condiţii de luare în considerare a costurilor 

impactului ecologic 

 să identifice felementele principale ale politicii investiţionale în domeniul proiectelor ecologice şi energeticii 

alternative; 

 să cunoască experienţa moldovenească şi mondială în domeniu; 

Condiții prerechizit: să audieze cursurile Managementul de mediu, Schimbări climatice, Afaceti ecologice, 

Economie resurselor regenarabile, Biotehnologii industriale, Elaborarea și administrarea proiectelor. 

Teme de bază: Dezvoltarea economică şi factorul ecologic. Ecologizarea economiei şi rezultatele finale. 

Valoarea economică a naturii. Politica investiţională în domeniul proiectelor ecologice şi energeticii alternative. 

Direcţiile principale ale ecologizării dezvoltării economice şi tranziţiei la dezvoltarea durabilă. Ecologizarea 

dezvoltării complexelor economiei naţionale. Statul şi piaţa în protejarea mediului. Cooperarea în domeniul 

economiei renegerabile. Ecologizarea economiei şi soluţionarea crizelor ecologice. Problemele „microeconomiei 

verzi”. 

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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