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1. Inform aţii de identificare a unităţii de curs 

Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra: de Ştiinţe fizice şi inginereşti 

Domeniul general de studiu: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti 

Domeniul de form are profesională: 521 Inginerie şi tehnologii industriale 

Denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi management (în transportul 

auto)

Administrarea unităţii de curs:
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unităţii 
de curs

Credite
ECTS

Total
ore

Repartizarea
orelor

Fo
rm

a 
de

 
ev

al
ua

re

Li
m

ba
 d

e p
re

da
re

Pr
el

.

Se
m

.

La
b. •9

.3
<4

S. 07. A.067 4 120 30 - 30 60 Examen Rom
Statutul: Disciplină opţională.

O rarul: Conform orarului de la facultate 

Localizarea sălilor: Laborator -  aida 5021,5004,221.

2. Inform aţii referitoare la cadrul didactic

Beşliu Vitalie, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, 

absolvent al Universităţii de Stat „Alecu Rusoo” din Bălţi, specialitatea 

„Fizica şi educaţia tehnologică” (2004). Studii postuniversitare de doctorat, 

Faculltatea de Mecanică, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

România (2005-2008)

Biroul-210 , 016. Telefon: 069758758.

E-mail: besliuvitalie@mail.ru
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Orele de consultaşi -  conform orarului de la Catedră, prin poşta 

electronică, Skypeetc.

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studiu
Tehnica şi protecţia mediului ambiant este o disciplină opţională, 

interdisciplinară care este pravăzută în anul patru a programului de studii, 

în această unitate de curs studenţii studiază legăturile omului cu mediul 

înconjurător şi influenţa activităţii lui asupra mediului ambiant. Aici 

studentul, prin diverse metode, procedee, tehnologii şi tehnici 

corepunzătoare, este învăţat să dezvolte producţia fără deşeuri sau cu 

deşeuri reduse, să utilizeze raţional resursele naturale ale mediului, să 

reducă la minim posibil poluarea mediului ambiant de către poluanţii 

naturali şi cei generaţi de activitatea omului, care au influenţe negative 

majore asupra biosferei. Dat fiind faptul, că protecţia mediului ambiant 

prevede şi protecţia sănătăţii omului în timpul lucrului, un loc aparte în 

acest curs este acordat şi în asigurarea stării fizice şi psihice normale ale 

omului în procesul de muncă.

în aşa mod, unitatea de curs Tehnica şi protecţia mediului ambiant 

contribuie la formarea orizontului tehnic, ecologic, economic şi social al 

viitorului specialist, în proiectarea şi soluţionare a  problemelor inginereşti.

4. Competenţe prealabile
Pentru a studia unitatea de curs Tehnica şi protecţia mediului ambiant 

studentul trebuie să posede cunoştinţe dobîndite din cadrul cursurilor: 

Matematica inginerească şi economică, Fizica, Desenul tehnic, Studiul 

materialelor, Tehnologia materialelor, Organe de maşini, Ingineria
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reglării automate, Managementul producerii care se studiază la anul I - III 

de studii.

5. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

în cadrul unităţii de curs studentul poate să-şi formeze următoarele 

competenţe:

-  Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale 

pentru explicarea detaliată şi interpretarea rezultatelor teoretice, 

fenomenelor sau proceselor specifice tehnicii şi protecţiei mediului.

-  Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor de bază din ştiinţe 

tehnice şi economice în scopul modelării şi soluţionării 

problemelor inginereşti luînd în consideraţie economisirea 

resurselor, protecţia muncii şi mediului.

-  Aplicarea de principii şi metode de bază din tehnologiile digitale 

pentru modelarea, proiectarea, asistată de calculator a tehnologiilor, 

produselor şi proceselor automate şi neautomate specifice tehnicii 

şi protecţiei mediului.

-  Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea 

unei atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, 

pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în 

situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică 

profesională.

-  Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă.

6. Finalităţi de studii

La finele cursului studentul va fi capabil:
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-  să enunţe rezultatele teoretice fundamentale şi să le aplice în 

rezolvarea de situaţii tipice caracteristice protecţiei mediului;

-  să rezolve corect unele probleme de complexitate medie impuse de 

industrie din punct de vedre al protecţiei muncii şi mediului;

-  să analizeze şi să elaboreze algoritmi pentru rezolvarea situaţiilor de 

problemă tipice protecţiei mediului;

-  să înţeleagă necesitatea utilizării tehnicilor modeme de reciclare şi 

depoluare în vederea protejării mediului ambiant de poluarea creată de 

activităţile omului.

7. Conţinutul unităţii de curs

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri

Nr.
d/o Tema

N r. de 
ore

1.
Strategiile politicii de mediu al Uniunii Europene. 
Legea privind protecţia mediului înconjurător în 
Republica Moldova

2

2. Mediul ambiant. Bazele ecologiei. Probleme 
ecologice globale. 2

3. Aspecte generale ale poluării mediului înconjurător. 
Surse de poluare. 2

4. Radioactivitatea mediului. 4
5. Sunetul şi poluarea sonoră. 2
6. Legea cu privire la gestionarea deşeurilor. 2

7.

Gestionarea deşeurilor. Tehnici de evitare, 

transportare, prelucrare, ardere şi depozitare a 

deşeurilor. ~
6

8. Poluarea aerului. Tehnologii şi tehnici de depoluare 4
6



a aerului

9. Tratarea, captarea şi epurarea apelor. 4

10.
Tehnologii şi tehnici de depoluare a solului şi apelor 

subterane 2

Total 30

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la laborator

Nr. - 
d/o

Tema
Nr. de 

ore

1. Regulele securităţii şi sănătăţii în munca 2

2
Determinarea concentraţiei C02 şi a CH4 în aer, în 
diferite zone ale municipiului, cu ajutorul 
interferometrului.

4

3. Determinarea caracterului statistic al surselor radioactive 4

4.
Studierea materialelor fonoizolante cu ajutorul 

sonometrului.
2

5.
Determinarea cu sonometrul a nivelului de zgomot în 
diferite zone.

4

6.
Sisteme tehnice de reciclare a maselor plastice şi a 

polimerilor uzaţi.
2

7.
Cercetări privind determinarea sedimentului şi a ph-ul 

apei.
4

8.
Sisteme tehnice de reciclare a cauciucului uzat şi 

obţinerea combustibilului lichid din el.
4

9. Prezentarea rapoartelor 4
Total 30
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8. Activităţi de lucru individual

Pe parcursul semestrului studenţii elaborează un referat la o temă 

actuală ce se referă la problemele industriale şi globale ale mediului 

ambiant şi îl prezintă public. Pe baza acestui referat şi prezentare studentul 

primeşte o notă care se sumează la nota medie pe semestru.

9. Evaluarea

Evaluarea curentă se efectuează prin notarea prezentării 

rapoartelor la lucrările de laborator, notarea lucrării de control la jumătatea 

unităţii de curs şi susţinerea publică a referatului realizat.

Evaluarea finală se promovează oral.

Nota finală se determină după relaţia:

Nota finală = 0,6 din nota evaluării curentă + 0,4 din nota la examen

10. Referinţe bibliografice
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