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Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra: Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie
Domeniul general de studiu: 14 Ştiinţe ale Educaţiei
Domeniul de formare profesională la ciclul I: 141 Educaţie şi formarea profesorilor
Denumirea specialităţii: 141.06 Biologie şi 141.07 Geografie
Administrarea unităţii de curs:
Repartizarea
Limba
Codul unităţii Credite Total orelor
Forma de
de
de curs
ECTS
ore
l.ind evaluare
Prel. Sem. Lab.
predare
.
F.01.O.001
4
180
30
30
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E
română
Statutul: disciplină obligatorie
Cadru titular: Buga Oleg,doctor habilitat,profesor universitar,
(catedra 592, consultaţie - luni: 14.00-15.00)
Integrarea cursului în programul de studii:
Disciplina: Geografia fizică şi umană a Republicii Moldova se adresează studenţilor de
la anul III, specialitatea Biologie şi geografie, pentru care sunt prevăzute 75 de ore
contact direct.
Disciplina: Geografia fizică şi umană a Republicii Moldova are ca scop principal
transmiterea cunoştinţelor către studenţi pentru acapararea unui sistem de cunoştinţe, care ar face
posibilă modalitatea lor de a acţiona, de a gândi şi de a se raporta la realitate, asigurând noi
raţionamente pentru acumularea competenţelor profesionale în domeniu.Studentul trebuie sa
acumuleze cunostinte privitor la procesele fizico-geografice ce au loc pe teritoriu Republicii
Moldova,deasemenea sa poata analiza situatia economica de astazi din republica.
Cursul contribuie la formarea competenţelor de integrare, aplicare şi cunoaştere şi se
bazează pe unele discipline studiate anterior (geografie fizica si umana generala, ecologie,
biologie, , geologie si minerologie etc.).
Competenţe prealabile:
Pentru realizarea obiectivelor trasate în cadrul cursului studentul trebuie să posede
cunoştinţe din cadrul cursurilor studiate anterior de teorie la geografie fizica generale, ecologie,
biologie, geologie istorica, geomorfologie, geografia resurselor natural si umane, etc
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
a. Competenţe cognitive:
 Explicarea importanţei studiului disciplinei;
 Cunoaș terea cu criteriile de caracterizare fizico si economico-geografica a statului
Republica Moldova.

 Descrierea structurii geologice, substanţelor minerale utile, reliefului, climei, solurilor,
hidrografiei, lumii vegetale şi animale ale Republicii Moldova,a situatiei economice si
demografice a republicii.
 Cunoaşterea si reproducerea
nomenclatura dată.

hărţilor tematice a republicii cu posibilitatea de a indica

b. Competenţe aplicative:
 Descriere complexă fizico-geografică a unei porţiuni din teritoriul republici folosind
datele teoretice de care dispune şi cele din hărţile tematice ale atlasului fizico-geografic al
republicii.
 Analiza detailată a hărţilor geologice, tectonice, climaterice, hidrologice, pedologice,
floristice, etc. Si deducerea concluziilor necesare în dependenţг de sarcinile puse.
 Analiza corectă şi detailat a schemele şi profilurile geologice şi pedologice în scopul de a
face anumite concluzii referitor la structura geologică a localităţii sau componenţa
genetică şi structurală a diferitor tipuri de sol.
 Caracterizarea ramurilor economiei naţionale ș i determinarea importaţei economică a
repartizarii în spaţiu a resurselor naturale şi umane ale republicii,analiza demografica a
teritoriului.
c. Competenţe de integrare:
 Conştientizarea nevoii de formare continuă;
 Utilizarea eficientă a resurselor si tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi
profesională;
 Aprecierea valorii teoretico-aplicative a disciplinei;
 Formarea unui set de valori şi atitudini, convingeri în raport cu actul educaţional pentru
mediu şi protecţia sănătăţii;
Finalităţile cursului:
La finele perioadei de studii studentul va fi capabil să:
 Descrie structura geologică, substanţelor minerale utile, reliefului, clima, solurile,
hidrografia, lumii vegetală şi animaleă a Republicii Moldova,analiza situatiei economice
si demografice existente.
 Determine raionarea geobotanică a Moldovei cu posibilitatea de a indicape harta de
contur regiunile şi districtele stabilite.
 Determine raionarea fizico-geografică a Moldovei cu posibilitatea de aindica pe harta de
contur a regiunilor zonei de silvostepă şi a regiunilor zonei de stepă.
 Identifice structura şi repartizarea în spaţiu a diferitor ramuri în economiei naţională
 Argumenteze importanţa economică a repartizării în spaţiu a resurselor naturale şi umane
ale republicii.

 Determine relaţiilor economice externe a Moldovei şi a problemelor integrării ei în
diferite structuri economice internaţionale.
Conţinutul cursului:
Compartimentul I
1. Aşezarea şi istoria cercetărilor geografice a teritoriului Moldovei
Aşezarea geografică şi politică a Moldovei; Graniţele de stat; Suprafaţa şi împărţirea teritorialadministrativă; Studierea teritoriului din antichitate şi pînă în 1812; Cercetările efectuate în
secolul 19 şi prima jumătate a secolului XX; Studierea teritoriului în jumătatea a doua a
secolului XX.
Compartimentul II
2. Structura geologică a teritoriului Moldovei
Caracteristica generală a structurii geologice şi dezvoltării tectonice a teritoriului; Seismicitatea
teritoriului Moldovei; Principalele zone seismice şi amplasarea lor; Etapele principale de
dezvoltare geologică a teritoriului republicii: precambriană; palcozoică; mezozoică şi cainozoică;
Caracteristica şi condiţiile paleogeografice de formare a formaţiunilor precambriene;
Caracteristica şi condiţiile paleogeografice de formare a formaţiunilor paleozoice; Caracteristica
condiţiile paleogeografice de formare a formaţiunilor mezozoice; Răspîndirea şi condiţiile de
formare a depunerilor paleogene.
Compartimentul III
3. Substanţele minerale utile.
Mineralele utile combustibile, materie primă pentru industria chimică, industria zahărului, pentru
amestecuri de formare; Substanюe minerale pentru construcţie şi industria de construcţie;
Principalele complexe de materie primă minerală: nord-vestic, nordic, nistrean, sud-estic, din
valea Prutului; Apele subterane ale republicii; Principalele orizonturi acvifere şi caracteristica
lor; Apele minerale; Specificul şi importanţa lor.
Compartimentul IV
4. Relieful Republicii Moldova.
Caracteristica generală a reliefului; Principalele unităţi orografice şi caracteristica lor; Formarea
reliefului în timpul perioadelor neogenă şi antropogenă determinate de mişcările tectonice ale
scoarţei terestre; Procesele actuale de formare a reliefului: eroziunea, alunecările de teren,
torentele de noroi, fenomenele de tasare şi de sufoziune, procesele carstice; Raionarea
geomorfologică; Principalele regiuni şi subregiuni.
Compartimentul V
5. Clima republicii şi importanюţa ei.
Caracteristica general a climei Moldovei; Principalii factori de formare a climei Moldovei:
radiaţia solară, circulaţia atmosferică, suprafaţa subiacentă; Caracteristica principalelor elemente
meteorologice observate pe teritoriul republicii; Caracteristica
principalelor
fenomene
meteorologice
răspîndite în republică şi frecvenţa repetării lor; Caracteristica climei şi
schimbările fenologiceăоn natură pe anotimpuri; Raionarea agroclimatică a republicii;
Caracteristica indicilor climatici ale celor trei raioane agroclimatice.
Compartimentul VI
6. Apele de suprafaţă ale Moldovei.

Reţeaua hidrografică a republicii şi caracteristica ei; Caracteristica rîului Nistru şi a afluenţilor
săi de dreapta: Răut, Bîc, Botna şi Ichel; Caracteristica rîurilor Prut, Cogîlnic şi Ialpug; Lacurile
naturale din republică şi caracteristica lor; Lacurile artificiale de acumulare şi iazurile.
Caracteristica lor generală.
Compartimentul VII
7. Solurile şi resursele funciare ale Republicii Moldova.
Caracteristica generală a solurilor republicii; Caracteristica solurilor de pădure; Caracteristica
solurilor cernoziomice; Caracteristica solurilor aluviale întîlnite în lunci şi aluviale de fîncaţă;
Raionarea pedologică şi resursele funciare ale Moldovei.
Compartimentul VIII
8. Vegetaţia naturala a republicii.
Caracteristica generală a lumii vegetale; Vegetaţia zonală de pădure şi specificul ei; Vegetaюia
zonală de stepă; Vegetaţia azonală; Vegetaţia acvatică; Raionarea geobotanică a teritoriului
republicii; Importanţa biologică şi economicş a vegetaţiei republicii.
Compartimentul IX
9. Lumea animala de pe teritoriul republicii.
Caracteristica generală a lumii animale; Animalele nevertebrate din Moldova; Animalele
vertebrate din republică; Particularitгţile componenţei specifice şi importanţa; Peştii. Cele trei
complexe faunistice din care s-a format ihtiofauna republicii; Amfibienii şi reptilele;
Componenţa specifică şi repartizarea teritorială; Păsările. Componenţa specifică. Familiile
dominante. Păsările; Mamiferele. Speciile dominante. Complexele principale de mamifere.
Compartimentul X
10. Raionarea fizico-geografica a republicii.
Regionarea fizico-geografică şi complexele teritoriale naturale. Noţiune de complex teritorial
natural şi de unitate de regionare fizico-geografică; Caracteristica regiunilor şi raioanelor fizicogeografice ale zonei de silvostepă; Caracteristica regiunilor şi raioanelor fizico-geografice ale
zonei de stepă.
Compartimentul XI
11. Impactul antropic asupra mediului înconjurгtor şi ocrotirea naturii în Republica Moldova.
Influenţa activităţii omului asupra mediului natural; Ocrotirea naturii în republică. Baza juridică,
organizatorică şi materială a acestei activităţi; Ocrotirea aerului, apelor şi solurilor în republică;
Ocrotirea învelişului vegetal. Speciile rare şi cele înscrise în Cartea Roşie. Speciile aflate sub
ocrotire; Ocrotirea lumii animale; Arii naturale protejate de stat. Rezervaţii ştiinţifice, rezervaț ii
naturale rezervaț ii peisajistice, monumente ale naturii, parcuri peisagistice, arbori seculari. etc,
Descrierea principalelor rezervaţii şi parcuri peisagistice.
Capitolul XII
12. Caracteristica economiei naţionale.
Noţiune de economie naţională. Principalii indici ce o caracterizează; Structura economiei
naţionale a R. Moldova; Caracteristica generală si structurala a economiei naţionale. Evoluţia ei
pînă şi după căpătarea independenţei.
Compartimentul XIII
13. Populaţia şi aşezările umane din republic.

Evoluţia numerică şi reproducerea populaţiei Republicii Moldova. Densitatea populaţiei şi
structura ei, Migraţiile populaţiei în perioada postbelică. Importanţa lor, Structura etnică a
populaţiei. Repartizarea teritorială, Populaţia urbană şi rurală. Localităţile umane.
Compartimentul XIV
14.Piaţa muncii din Republica Moldova.
Resursele de muncă din republică; Distribuţia resurselor de muncă pe gradul de instruire, forme
de proprietate şi ramuri ale economiei; Distribuţia socio-profesională a resurselor de muncă;
Şomajul deschis şi şomajul mascat din republică. Problema reducerii lui.
Compartimentul XV
15. Industria. Starea şi perspectivele dezvoltării ei.
Rolul industriei în economia naţională; Industria energetică a republicii. Perspectivele dezvoltării
ei; Industria constructoare de maşini şi prelucrare a metalelor. Starea şi perspectivele ei;
Industria materialelor de construcţie. Specificul dezvoltării ramurii; Industria lemnului. Starea şi
perspectivele; Industria chimică. Particularităţile şi posibilităţile ramurii; Industria uşoară.
Repartizarea teritorială. Starea şi perspectivele dezvoltării.
Compartimentul XVI
16. Sectorul agricol. Starea actuala şi perspectivele dezvoltării.
Caracteristica general a agriculturii Moldovei; Fitotehnia. Principalele culturi cultivate şi
perspectiva folosiri lor; Zootehnia. Problemele legate de tranziţie; Industria alimentară.
Importanţa şi posibilitîţile dezvoltării.
Capitolul XVII
17. Construcţiile, transportul şi telecomunicaţiile.
Construcţiile. Schimbările în ramura ; Transportul feroviar, rutier, acvatic şi aerian. Starea
actuală şi perspectivele dezvoltării; Telecomunicaţiile. Modificările în sistemul de comunicaţii.
Importanţa lor.
Compartimentul XVIII
18. Sfera socială din republică. Modificările ei.
Indicii nivelului de viaţă a populaţiei în perioada contemporană; Învăţămîntul. Perspectivele
dezvoltării; Ocrotirea sănătăţii. Modificările şi perspectiva ramurii; Cultura, sportul şi
turismul.Starea şi perspectivele.
Compartimentul XIX
19. Comerţul extern al Republicii Moldova.
Dezvoltarea comerţului extern al Moldovei; Caracteristica exportului şi importului republicii;
Repartizarea geografică a legăturilor externe; Integrarea Republicii Moldova în economia
mondială.Reorientarea comertului extern in legatura cu ultimele evenimente de asociere la UE.
Capitolul XX
20. Caracteristicile economico-geografice regionale.
Caracteristica economico-geografică a regiunii de Nord; Caracteristica economico-geograficг a
regiunii Centrale Caracteristica economico-geografică a regiunii de Sud; Caracteristica
economico-geografică a regiunii de Sud-Est.

Continutul lucrarilor de laborator/practice
Nr.
d/o
1
2

3
4
65
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15

Numirea temelor
Aşezarea geografică a Republicii Moldova si evaluarea ei.
Structura geologică şi substanţele minerale utile de pe teritoriului Moldovei.
Principalele unităţi şi forme de relief de pe teritoriul republicii şi influenţa
proceselor endogene şi exogene la formarea lor.
Caracteristica generală a climei republicii. Condiţiile agroclimatice din
Moldova
Reţeaua hidrografică a republicii. Bazinele acvatice si repartizarea lor
Principalele tipuri de soluri. Caracteristica şi amplasarea lor
Vegetaţia zonală şi azonală. Raionarea geobotanică.
Lumea animală de pe teritoriul republicii.
Raionarea fizico-geografică a R. Moldova.
Populaţia şi resursele de muncă ale R. Moldova.
Industria Moldovei. Starea şi perspectivele.
Fitotehnia şi zootehnia în Moldova
Industria alimentară a Moldovei. Problemele şi posibilitatea rezolvării lor.
Construcţiile, transportul şi comunicaţiile din R. Moldova.
Învăţămîntul, ocrotirea sănătăţii şi cultura.
Total ore practice

Nr. de
ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

Activităţi de lucru individual
În cadrul disciplinei respective voi practica şi activităţi de lucru individual, care vor avea
ca scop lărgirea orizontului şi dezvoltarea multilaterală a studenţilor, obţinerea de competenţe
profesionale necesare în activitatea de cercetator ș tiinț ific.
O particularitate a activităţilor / sarcinilor / situaţiilor de învăţare propuse studenţilor se
vor axa pe elaborarea unor materiale didactice cu tentă practică, fiind racordate la anumite
conţinuturi din geografie. În general voi pleda pentru realizarea sarcinilor individual, uneori în
grupuri mici sau câte doi, aceasta îi va obliga să lucreze de la egal la egal la îndeplinirea şi
prezentarea temelor.
Unele din activităţile propuse pot fi:
a. activităţi individuale:
Întocmirea unei caracterizări complexe, fizico ș i economico-geografice a regiunii /
localitaț ii natale a fiecărui student conform unui plan stabilit, cu prezentare de
fotografii, imagini din localitatea dată.
Descrierea conform planului a principalelor rezervaţii şi parcuri peisagistice din
Republica Moldova
Analiza perspectivii dezvoltării din punc de vedere social-economic Republicii
Moldova, în urma integrarii noastre in Uniunea Europeană.
b. activitaț i în echipă:

Elaborarea în grupuri a unor hărț i tematice (pe foi vatman) ce se referă la studierea
Republicii Moldova ca stat aparte, cu următoarele conț inuturi:
 Asezarea geografica si evaluarea ei.
 Structura geologică şi substanţele minerale utile de pe teritoriului Moldovei
 Principalele unităţi şi forme de relief de pe teritoriul republicii.
 Amplasarea principalelor tipuri de soluri.
 Vegetaţia zonală şi azonală. Raionarea geobotanică.
 Lumea animală de pe teritoriul republicii.
Evaluarea. Modul de evaluare la disciplina Geografia fizică şi umană a Republicii
Moldova se desfăşoară conform Regulamentului de evaluare în vigoare.
Evaluarea curentă a cunoştinţelor studenţilor cuprinde:
1. Susţinerea testelor la cunoaşterea nomenclaturii geografice (3 teste: relieful, apele
desuprafaţă şi principale localităţi umane).
2. Răspunsurile la seminare şi lucrări practice.
3. Susţinerea unei lucrări de control.
Ca rezultat, la sfîrşitul semestrului, fiecare student are cel puţin 6-7 note , din care 3 pentru
cunoaşterea nomenclaturii geografice, o notă pentru lucrarea de control şi, în cel mai rîu caz, 2
note pentru răspunsuri la seminare. Nota maximală pentru cunoaєterea nomenclaturii geografice
poate fi 8, iar pentru răspunsurile la lucrгrile practice şi la cele de control - pînă la 10. Media
acestor note formează media evaluării curente. Această medie se înmulţeşte la un indice stabilit
de secţia de studii şi se obţine coeficientul evaluării curente.
Pentru a fi admis la evaluarea finală studentul în mod obligatoriu trebuie să susţină toate testele
care confirmă însuşirea de către el a nomenclaturii geografice şi să prezinte caietul de lucrări
practice în care să fie îndeplinite toate lucrările promovate în cursul semestrului.
Evaluarea finală se petrece sub formă de examen care poate fi promovat atît oral cît şi în
scris. Nota răspunsului de la examen pate fi de la 0 şi pînă la 10. Această notă se înmulț eşte la
indicele stabilit de secţia de studii şi se obţine coeficientul evaluгrii finale.
Suma dintre coeficientul evaluгrii finale şi coeficientul evaluгii curente formează nota
aprecierii cunoştinţelor la disciplina dată, notă care se introduce în borderou şi în carnetul de
note al studentului.
Dacă nota de la examen este sub cinici studentul se consideră restanţier la disciplina respectivă.
Ponderea
în nore,
exprimată
% (Total = 100%)
La stabilirea
notei
finale
se iau înîn
considerare
1.Examinarea - testare continuă pe parcursul semestrului, Cel puţin 60%
continuă pe rezultatele activităţii la seminare / lucrări
parcursul
practice de laborator
semestrului
- testare periodică prin lucrări de control

20

- activităţile individuale/ teme / referate
/rebusuri, etc.

10

- activităţi practice în cadrul laboratorului

20

2.Examinarea

Rezultatele de la examenul final

Cel mult 40%

10

40

finală
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1. Atlasul Geografia fizică a Republicii Moldova. - Ch.: Iulian. 2002
2. Atlasul Geografia fizică şi social-economică a Republicii Moldova. - Ch.: Iulian. 2003
3. Cartea Roşie a Republicii Moldova. Ediţia a doua. - Ch.: Ştiinţa, 2001
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5. Lupaşcu M. Agricultura Moldovei şi ameliorarea ei ecologică. - Ch.: Ştiinţa, 1996
6. Postolache Gh. Vegetaţia Republicii Moldova. - Ch.: Ştiinţa, 1995.
7. Rîmbu N. Geografia fizică a Republicii Moldova . - Ch.: Litera, 2003
8. Anuarul statistic al Republicii Moldova pe anii 1998 - 2006. Chişinău, 1999... 2007.
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Chişinău, 1998.
10. Buletinele "Evoluţia social-economică a Republicii Moldova", Ediţie anuală.
11. Enciclopedia Sovietică Moldovenească. Voi. 8. Chişinău, 1981.
12. Capcelea. Republica Moldova pe calea dezvoltării durabile - realizări şi probleme.
Chişinău, 1997.
13. M. Mîtcu. V. Sochircă. Geografia umană a Republicii Moldova. Chişinău, 2000.

