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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cunoaşterea mecanismului şi procedurilor auditului ecologic va contribui substanţial la îmbogăţirea cunoştinţelor 
juridice, economice şi tehnice a studenţilor privitor la organizarea eficientă a măsurilor curente şi strategice de 
protecţie a mediului şi sporire a completivității a întreprinderilor.  Astfel, studierea acestui curs va permite 
formarea profesională adecvată a viitorilor manageri, în domeniul protecţiei mediului. Auditul ecologic se 
bazează pe cunoștințele acumulate anterior la disciplinele ecologice fundamentale și aplicative, precum și la 
cursule de economia și managementul mediului. În plus, auditul ecologic necesită cunoștințe profunde a procesor 
fizico-chimice și biologice, care se manifestă atât în  cadrul sistemelor naturale cât și a celor antropizate. 
Cunoştinţele însuşite pe parcursul studierii acestei discipline, în complex cu cunoştinţele acumulate prin studierea 
altor cursuri din domeniu vor permite studenţilor să devină specialişti, apţi să activeze în domeniul protecţiei 
mediului cum în cadrul întreprinderilor şi instituţiilor, aşa şi în subdiviziunile Autorităţii Centrale de Mediu. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale: 
- Acumularea cunoștințelor și formarea abilităților de interpretare a teoriilor fundamentale și metodelor de 

studiu în domeniul cunoașterii. 
- Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist să se adapteze cerințelor societății. 
Competențe specifice: 
- Utilizarea noțiunilor, principiilor, legităţilor științelor naturii în interpretarea teoriilor de bază ale ecologiei 

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

acumulate, care permit viitorului specialist să se adapteze imperativelor timpului. 
- Argumentarea importanței investigaţiilor sistemelor biologice și ecologice reieșind din direcţiile prioritare 

de cercetare in domeniul ecologiei. 
- Analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate. 
- Elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare. 

Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
-  Să cunoască procedura de executare a auditului ecologic conform legislației naționale și standardelor 
internaționale în acest domeniu; 
- Să identice principalele etape și activități de ecoaudit în funcție de Regulamentul și Programul acestuia; 
- Să folosească principalele tehnici și instrumente de ecoaudit; 
- Să se familiarizeze cu conținutul serviciilor de ecoaudit prestate de autorități publice specializate în acest 
domeniu și companii private; 
- Să identifice avantajele și dificultățile realizării ecoauditului; 
- Să dezvolte la studenți capacități analitice, manageriale și de lucru în echipă; 



- Să stabilească legături cu alte discipline conexe, inclusiv contabilitate, management de mediu, politici și 
strategii ecologice, expertiză ecologică etc. ; 
- Să dezvolte la studenți competențe de elaborare și evaluare a recomandărilor per ansamblu și de optimizare 
ecologo-economică a întreprinderilor; 
- Să cunoască principalele documente ecologice și contabile, rapoarte financiare utilizate în ecoaudit;  
- Să dezvolte capacități de evaluare și control, necesare pentru lucrul în cadrul autorităților ecologice; 
- Să dezvolte capacități antreprenoriale competitive necesare pentru prestare serviciilor de ecoaudit. 
Condiții prerechizit: audierea cursurilor Ecologie generală, Poluarea și protecția mediului, Ingineria mediului, 
Chimie norganică și organică, Ecologie acvatică.  
Teme de bază: 1. Esenţa şi obiectivele auditului ecologic. 2.. Metodele de realizare a auditului ecologic 3. 
Etapele executării auditului ecologic. 4. Regulamentul de realizare a auditului ecologic. 5.. Avizul și Programul 
auditului ecologic 6. Întreprinderea ca obiect al auditului ecologic. 7. Auditul corespunderii întreprinderii cu 
cerinţele de folosire raţională a resurselor naturale. 8. Auditul corespunderii întreprinderii cu normele securităţii 
tehnogene şi ecologice 9. Auditul taxelor și plăţilor ecologice 10. Contabilitatea de mediu. 11. Auditul ecologo-
economic integral. 12. Auditul ecologic conform standardelor internaționale 13. Ecoauditul ca activitate 
antreprenorială 14. Auditul ecologic al întreprinderilor alimentare. 15. Auditul ecologic al întreprinderilor 
energetice 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; 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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