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PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii 

Catedra/departamentul Securitatea Activității Vitale 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 525.3 TELERADIO COMUNICAȚII 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
 

7 
 E 

U – unitate de 
curs  

Umanistică  

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

90 30 15 0 30 15 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Ştiinţe exacte, ştiinţe inginereşti 

Conform competenţelor  cunoaşterea bazelor ecologiei generale şi a concepţiei 

despre biosferă; 

 cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul ecologiei şi 

protecţiei mediului ambiant; 

 cunoaşterea principiilor generale de normare a poluării 

mediului nativ; 

 cunoaşterea surselor de poluare a componentelor biosferice 

(apa, aerul, solul) şi urmările negative a activităţii umane 

asupra mediului; 

 cunoaşterea rolului resurselor naturale în viaţa şi activitatea 

cotidiană a omului; 

 cunoaşterea măsurilor şi a instalaţiilor tehnice de 

protecţie a biosferei de poluare; 

 cunoaşterea rolului biocenozei în stabilitatea echilibrului 

ecologic global. 

 
 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Activitățile teoretice se pot desfășura și în lipsa mijloacelor tehnice. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta referate conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice.  

 

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Să cunoască bazele ecologiei generale şi a concepţiei despre biosferă;  

 Să cunoască noţiunile de bază în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului 

ambiant; 

 Să evalueze principiile generale de normare a poluării mediului nativ; 

 Să determine  sursele de poluare a componentelor biosferice (apa, aerul, 

solul) şi urmările negative a activităţii umane asupra mediului; 

 Să evalueze rolul resurselor naturale în viaţa şi activitatea cotidiană a 

omului; 

 Să  cunoască măsurile şi a instalaţiile tehnice de protecţie a biosferei de 

poluare; 

 Să identifice sursele alternative de energie în stabilitatea echilibrului 

ecologic global. 

 
 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT.2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor în echipă pe diferite paliere ierarhice. 

Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării şi a respectului faţă de 

ceilalţi. 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Protecţia mediului ambiant este studiată ca o disciplină ştiinţifică, interdisciplinară, 

complexă care elaborează principiile şi metodele generale de păstrare şi restabilire a 
resurselor naturale, incluzând protecţia solurilor, apelor, atmosferei, lumii vegetale 

şi animale, a complexelor naturale. 
 
Obiectivele specifice 

 Să cunoască bazele ecologiei generale şi a concepţiei despre biosferă;  

 Să cunoască noţiunile de bază în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului 

ambiant; 

 să poată aprecia impactul activităţii umane asuora stării mediului; 

 să stabilească sursele de poluare şi să aprecieze impactul acestora asupra stării 

sistemelor ecologice; 

 să definească noţiunile de bază utilizate în domeniul PMA. 

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
      Tema 1. Obiectul şi conţinutul cursului P.M.A. 

P.M.A. – problemă majoră a civilizaţiei umane. Interpretarea contemporană a 
noţiunilor: protecţia naturii, mediul ambiant, mediul ambiant nativ, protecţia mediului 
ambiant. Istoria activităţii de protecţie a naturii. Înlăturarea tendinţelor negative privind 
protecţia naturii.  

 

2  

Tema 2. Bazele ecologiei generale.  
Concepţia despre biosferă 

       Istoria dezvoltării ecologiei contemporane. Bazele ecologiei. Noţiunile fundamentale 

2  
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ale ecologiei: factor ecologic, sistem ecologic. Problemele ecologice globale. Trei 
probleme principale ale PMA. Structura actuală a biosferei. Fluxul de energie şi circuitul 
substanţelor în biosferă. Componenţii de bază ai circuitului biologic al substanţelor. 
Influenţa activităţii umane asupra stării biosferei.   

 

Tema3. Caracterisitca generală a poluării mediului ambiant 
Noțiunea de poluare a mediului ambiant. Poluarea atmosferei. Poluarea biosferei. Poluarea 

solului. Clasificarea și caracteristicile principale ale poluanților mediului ambiant. 

2  

Tema 4. Normarea poluării mediului nativ 
Indicii normativi ai calității mediului nativ. Normarea pouanților atmosferici. 

Normarea zgomotului. Cerințe normative față de calitatea apei. Normarea conținutului de 
substanțe nocive in sol. 

 

4  

Tema 5. Monitoringul ecologic și controlul asupra stării aerului atmosferic. 
Monitoringul ecologic-noțiuni generale. Controlul asupra calității aerului atmosferic. 

Organizarea observațiilor asupra calității aerului. Posturile staționare. Observațiile de rută și 

locale. Observații asupra poluării de fond a atmosferei. 

 

 

4  

Tema 6. Protecţia aerului atmosferic 
 
Structura, componenţa și proprietățile atmosferei. Sursele de poluare ale aerului 

atmosferic. Urmările negative ale poluării aerului atmosferic. Ordinea de stabilire a 
zonelor sanitare de protecţie a întreprinderilor. Protecția aerului atmosferic de poluare. 
Metode de reducere a emisiilor nocive în atmosferă. 

 

4  

Tema 7. Protecţia şi folosirea raţională a resurselor de apă 
Caracteristica resurselor de apă ale Terrei şi R. Moldova. Rolul apei în viaţa 

biosferei. Sursele de poluare ale apelor de suprafaţă şi subterane.. Caracteristica 
substanţelor ce poluează apele. Curățarea apelor reziduale. Metodele de epurare ale apelor 
reziduale: mecanică, chimică, fizico-chimică, biologică. Măsurile de protecţie şi folosire 
raţională a resurselor acvatice. Codul apelor al Republicii Moldova. 

 

4  

Tema 8. Protecţia solurilor şi folosirea raţională a pământurilor. 
Rolul solului în viaţa biosferei și a societății umane. Degradarea solului sub 

influența facotorului antropogen. Eroziunea solului, felurile de eroziune, cauzele şi 
urmările eroziunii solului, combaterea eroziunii.Măsurile de protecție ale solurilor. 
Recultivarea pămînturilor afectate și folosirea rațională a terenurilor.  

 

2  

Tema 9. Protecţia lumii vegetale. 
Impotranța plantelor în natură și în viața omului. Plantele în lupta cu poluarea. Protecția 
plantelor împotriva bolilor, dăunătorilor și incendiilor. 
 

 

2  

Tema 10. Protecția lumii animale. 
Polul animalelor în biosferă și în viața omului. Influența activității umane asupra lumii 

animale, cauzele dispariției lor. Protecția animalelor prin exploatare rațională și protecția 
speciilor rare. 

2  

Tema 11. Protecția naturii în activitatea inginerească.  
Protecția si folosirea rațională a resurselor de apă în construcții. Protecția aerului 
atmosferic în activitatea de costrucție. Folosirea rațională a terenurilor și protecția 

solurilor în construcții. Expertiza ecologică a proiectelor. 

2  

Total prelegeri: 30  
 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

învăţământ 
cu frecvenţă 
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frecvenţă redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 
  S.1. P.M.A. – problemă majoră a civilizaţiei umane. 2  

S.2. Biosfera – sistem ecologic global, problemele principale ale ecologiei, circuitul 

substanţelor în biosferă 

2  

L.P. 1. Determinarea concentraţiei substanţelor nocive în stratul aerian de la suprafaţa 

solului. 

L.P. 2.  Calcularea degajării maxime admise de substanţe nocive în atmosferă. 

 

 

2  

L.P.3. Organizarea observațiilor asupra calității aerului. Observații asupra poluării de fond a 

atmosferei. 

 

2  

L.P.4. Calcularea emisiei de substanţe nocive în aerul atmosferic la arderea diferitor tipuri 

de combustibili. 

 

2  

 S.3. Solul – obiectul principal al activităţii agricole – baza tuturor bunurilor 

materiale. 

3  

S.4. Metodele  de protecție a aerului,apei,solurilor în activitatea inginerească. 2  

Total lucrări de laborator/seminare: 15  
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 0% 40% 

Standard minim de performanţă 
 


