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The finalities of the national system of education, reformed at the end of the last century anticipate the priority of the 

general human values which include different aspects of the human culture where the leading place, along with the 
culture of working and intellect, is placed the ecological culture of the future specialist. 

The formation of the ecological culture is an interdisciplinary problem and requires not only the analytical programs 
consummated at the all disciplines, the corresponding theoretical-practical training of the teaching staff, but also of 
courses of summarizing on the problem, with the specific features of the concrete specialties. 

 
 
Introducere 
Învăţământul naţional universitar, în corespundere cu Concepţia şi noua Lege a Învăţământului, are sarcina 

de a pregăti, perfecţiona, recalifica şi atesta specialişti de o înaltă calificare pentru diverse ramuri ale econo-
miei naţionale: industrie, agricultură, ştiinţă, medicină, cultură, învăţământ ş.a. Progresul tehnico-ştiinţific 
reprezintă sursa materială unică în baza căreia se pot rezolva problemele cardinale ale dezvoltării economice 
şi sociale a societăţii moderne, printre care un loc aparte îi revine creşterii productivităţii muncii, intensifi-
cării producerii, utilizării raţionale a resurselor naturale şi protecţia naturii.  

 
Descrierea problemei 
Comunitatea mondială a adoptat, la sfârşitul secolului trecut, concepţia privind dezvoltarea durabilă a civi-

lizaţiei umane.  
Republica Moldova, cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a creat Strategia Naţio-

nală pentru Dezvoltare Durabilă „Moldova XXI” [31]. La baza acestei concepţii stă interacţiunea echivalentă 
a politicii demografice cu avantajele cantitative sociale, economice şi ecologice ale vieţii omului contemporan. 
Una dintre problemele actuale este organizarea instruirii şi educaţiei ecologice a întregii populaţii şi, în primul 
rând, a viitorilor specialişti cu studii superioare. Adevăratul specialist (inginer, medic, agronom, profesor etc.) 
va fi cel care, de rând cu onorarea îndatoriilor profesionale, va crea treptat la fiecare dintre reprezentanţii gene-
raţiilor tinere o atitudine benefică faţă de natură, conştientizând că existenţa vieţii, precum şi a omului, este 
posibilă doar în armonie cu natura, păstrând echilibrul ecologic care, în ultimele decenii, a fost mult dereglat.  

Pentru realizarea idealului expus mai sus, instruirea ecologică a viitorilor specialişti cu studii universitare 
trebuie realizată în baza criteriilor: 
- formarea calităţilor morale şi etice ce ar asigura ocrotirea naturii în timpul activităţii profesionale sau a 

altor activităţi, atunci când omul vine în contact cu natura; formarea treptată a conştiinţei ecologice în 
baza cunoştinţelor bioecologice şi moral-etice acumulate; 

- cultivarea, în timpul anilor de studii, a cunoştinţelor ecologice moderne, corecte din punct de vedere 
ştiinţific;  

- dezvoltarea deprinderilor de activitate intuitivă, educativă şi propagandistică în direcţia instruirii eco-
logice a tinerelor generaţii; 

- completarea diverselor discipline din planurile de învăţământ, îndeosebi a celor ce studiază natura vie, cu 
informaţii ecologice şi de protecţie a naturii; 

- introducerea intensă a informaţiei cu caracter ecologic şi de protecţie a naturii în tematica tezelor de an şi 
a celor de licenţă. 

Analizând dezvoltarea învăţământului universitar din ţară, constatăm că acesta, ca şi celelalte etape ale 
învăţământului naţional, pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut, a fost modificat vizibil şi de 
mai multe ori. În baza hotărârilor luate, observăm că teoretic acestea au fost corecte, deşi în realitate puţine 
dintre ele au fost îndeplinite, iar unele, peste o scurtă perioadă, au fost anulate.  
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„Programul complex pe termen lung de protecţie a mediului înconjurător şi de folosire raţională a resurse-
lor naturale din RSS Moldovenească pe perioada de până în anul 2005” [25] prevedea o pregătire minuţioasă 
sub aspect ecologic a viitorilor specialişti din economia naţională, precum şi instruirea şi educaţia ecologică 
a întregii populaţii. Se prevedea pentru aceasta crearea unui sistem armonios de instruire şi culturalizare 
generală a populaţiei în domeniul ocrotirii naturii şi utilizării raţionale a resurselor naturale, ce ar cuprinde 
atât treptele învăţământului naţional, cât şi activitatea profesională. 

Obiectivele principale ale documentului în cauză au fost: micşorarea considerabilă a influenţei negative a 
activităţii economice asupra mediului, sporirea stabilităţii ecologice a comunităţilor naturale, precum şi îmbu-
nătăţirea considerabilă a condiţiilor de viaţă a populaţiei. 

Ţinând cont de accelerarea progresului tehnico-ştiinţific, precum şi de efectul ecologic negativ, autorii 
programului au stabilit, pentru următorii 20 de ani, sarcinile:  
- încetarea deplină a influenţei destabilizatoare a activităţii economice asupra mediului;  
- crearea unor condiţii de viaţă confortabile populaţiei; 
- asigurarea unei pregătiri ecologice corecte a absolvenţilor universitari şi din instituţiile medii de spe-
cialitate prin crearea unui sistem armonios de instruire şi culturalizare generală privind problemele de mediu. 
Rezultatele negative ale activităţii omului [18] se exteriorizează prin: 
- poluarea masivă în perimetrul localităţilor urbane; 
- lipsa instalaţiilor de purificare a mediului (din cele 700 de întreprinderi mari şi mici ce funcţionau în 
Chişinău, 100 poluau masiv mediul şi numai 36 erau înzestrate cu instalaţii de purificare a mediului); 
- capacitatea de producere a resurselor de sol este puternic afectată, în republică, de procesele de eroziune. 

Programele propuse în literatura de specialitate [40, 42] prevedeau:  
  elaborarea programei şi crearea unui sistem republican de instruire şi educaţie ecologică a generaţiilor 

tinere, ecologizarea tuturor disciplinelor din planurile de învăţământ, introducerea în ţară a experienţei de pre-
gătire ecologică continuă; 

 crearea catedrei interuniversitare de ecologie şi protecţie a naturii, care trebuie să devină în viitor centrul 
republican de pregătire a specialiştilor ecologişti cu studii universitare şi postuniversitare capabili a organiza, la 
un nivel contemporan, instruirea şi educaţia ecologică a societăţii; 

 îmbunătăţirea mijloacelor de informare în masă privind tratarea tematicii protecţiei naturii, mobilizarea 
populaţiei în vederea participării practice la activitatea de ocrotire a resurselor naturale; 

 la nivel naţional - publicarea literaturii de specialitate, lansarea filmelor documentare şi artistice cu 
teme ecologice;  

 organizarea diverselor forme şi metode eficiente de instruire şi educaţie ecologică a populaţiei, pentru 
crearea treptată a unei culturi ecologice corespunzătoare. 

Programa în cauză, după conţinut şi problemele abordate, este colosală, doar că din hotărârile aprobate în 
ţară privind majoritatea problemelor economice, ecologice şi educaţionale puţine au fost rezolvate şi, ca rezul-
tat, s-a creat o situaţie critică a mediului în Republica Moldova. Este suficient a aminti închiderea catedrei 
interuniversitare de ecologie; lipsa instituţiilor de învăţământ (îndeosebi a celor preşcolare) şi a lotului expe-
rimental în şcoli şi în unele instituţii de învăţământ universitar; reformele nemotivate şi frecvente din învăţă-
mânt, neasigurate legislativ cu literatură corespunzătoare şi bază didactico-materială; reducerea vizibilă a 
volumului practicilor de câmp la disciplinele obiectul de studiu al cărora este natura şi mediul ambiant. În 
aşa mod, tinerele generaţii tot mai mult se distanţează de natură, tehnicizându-şi mediul de viaţă. 

Reforma învăţământului naţional de la sfârşitul secolului trecut are scopul de a-l transforma într-un factor 
de dezvoltare a personalităţii şi societăţii. Deci, formula de la dezvoltarea învăţământului la dezvoltarea per-
sonalităţii şi societăţii reflectă esenţa şcolii contemporane naţionale [2]. 

Finalităţile învăţământului naţional prevăd prioritatea valorilor general-umane, înglobând aspecte diferite 
ale culturii umane unde pe locurile de frunte, de rând cu cultura muncii şi cultura intelectului, se plasează şi 
cultura ecologică. 

Obiectivele instruirii şi educaţiei ecologice a tinerelor generaţii şi a populaţiei în întregime vor fi îndepli-
nite doar atunci când funcţia de bază în acest proces complicat îl va ocupa cadrul didactic ce dispune de surse 
intelectuale, metodice şi ştiinţifice pentru îndeplinirea procesului instructiv-educativ, asigurând formarea 
treptată a culturii ecologice şi o poziţie social-activă la fiecare dintre personalităţi. 

Reieşind din cele expuse, o problemă de bază a oricărei instituţii superioare de învăţământ este nu numai 
pregătirea specialistului tehnocrat, dar şi pregătirea lui în direcţia activităţii pe tărâmul formării personalităţilor 
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capabile de a acţiona economico-moralo-ecologic. Forţa ce va asigura formarea unei asemenea personalităţi 
este comanda socială care depinde de capacităţile de dezvoltare ale societăţii umane la etapa dată. Aşadar, 
adevăratul specialist cu studii universitare trebuie să formeze din discipolii săi personalităţi înzestrate cu cali-
tăţi socioumane armonioase în comportarea sa cu natura şi mediul în care activează. 

În universităţile din Republica Moldova, la sfârşitul secolului XX, planurile de învăţământ au fost îmbu-
nătăţite nu doar în aspectul pregătirii specialistului la profilul ales, dar şi formarea unei culturi ecologice ce  
i-ar permite activitatea profesională în sec.XXI. 

Educaţia ecologică a viitorilor specialişti se efectuează atât la disciplinele obligatorii, cât şi la cele opţio-
nale sau facultative. De exemplu, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Curriculumul a fost ela-
borat în conformitate cu standardul profesional şi planurile de învăţământ pentru fiecare disciplină, ţinându-se 
cont de experienţa europeană în pregătirea specialiştilor de profil. 

Facultatea de Economie, în prezent, pregăteşte specialişti-economişti cu studii universitare la 7 specia-
lităţi: Economie generală, Business şi administrare, Marketing şi logistică, Achiziţii, Finanţe şi bănci, Econo-
mie mondială şi relaţii economice internaţionale şi Turism.  

Toate planurile de învăţământ ale specialităţilor enumerate prevăd unele discipline fundamentale cu cara-
cter biologic: bazele agronomiei, bazele zootehniei, bazele horticulturii, tehnologia păstrării şi prelucrării 
produselor agricole. Cu părere de rău, Curriculumul acordă puţină atenţie instruirii şi educaţiei ecologice a 
viitorilor specialişti cu studii superioare economice, responsabili, la vremea lor, de educarea ecologică a sub-
alternilor. Standardul profesional al specialistului economist cu studii superioare prevede activităţi de învăţare 
ce ar contribui la formarea unei conştiinţe ecologice corecte care ar permite specialistului să-şi îndeplinească 
misiunea nobilă, actuală îndeosebi pentru Republica Moldova. Curicula la specialităţile în cauză prevede 
unele cursuri ce vizează tangenţial problema discutată: Educaţie pentru sănătate, Protecţia muncii, Protecţia 
civilă. A fost introdus cursul Ecologia generală, care în ultimii ani se predă la specializarea Turism [11]. 

Facultatea de Agronomie este una dintre cele mai vechi facultăţi din cadrul Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova care a pregătit, în cei 70 de ani de activitate, peste 8000 de specialişti. Studenţii specialităţilor 
Agronomie, Selecţia şi genetica culturilor agricole şi Ecologie, ascultând pe parcursul anilor de studiu multe 
discipline cu caracter fundamental şi obligatoriu, devin specialişti calificaţi de profil. Disciplina ecologie şi 
protecţia mediului predată la anul III trebuie să fie un curs de totalizare a activităţilor instructiv-educative în 
domeniul ecologiei. Ar fi de dorit ca disciplinele opţionale planificate pentru anul IV (plantele medicinale şi 
prelucrarea primară, cultura tutunului şi prelucrarea primară, managementul ecologic, biotehnologii în fito-
tehnie) să fie predate până la cursul de totalizare Ecologie şi protecţia mediului.  

Facultatea de Horticultură pregăteşte specialişti cu studii superioare la specialităţile: Horticultură, Pro-
tecţia plantelor, Silvicultură şi grădini publice şi Viticultură şi vinificaţie. Planurile de studiu prevăd diverse 
discipline fundamentale, de cultură generală social-umaniste şi discipline de specialitate ce permit formarea 
specialistului capabil de a lucra în agricultură. Cultivarea culturii ecologice se realizează în cadrul discipline-
lor: educaţie pentru sănătate, ecologie şi protecţia mediului, protecţie integrată, tehnologia păstrării şi prelu-
crării produselor horticole, biotehnologii în pomicultură, biotehnologii în viticultură, condiţionarea şi comer-
cializarea produselor horticole şi viticole etc. 

La Facultatea de Cadastru şi Drept, disciplinele opţionale sunt divizate în 3 grupe ce permit studenţilor 
să se specializeze, pe parcurs, în ramurile preferate. Ţinând cont de faptul că absolvenţii specialităţilor: 
Cadastru şi organizarea teritoriului, Ingineria mediului, Evaluarea imobilului şi Drept vor activa în direcţia 
proiectării intergospodăreşti a teritoriului şi a plantaţiilor multianuale, putem afirma că cunoştinţe ecologice 
sunt absolut necesare, deoarece lipsa lor va provoca încălcări iremediabile.  

La Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii (specialităţile: Zootehnie şi Biotehnologii agricole), discip-
lina ecologie şi protecţia mediului se predă doar la anul I, iar în conţinuturile disciplinelor tehnologia creşterii 
cabalinelor, tehnologia creşterii bovinelor, tehnologia creşterii păsărilor etc. lipsesc informaţii despre prelu-
crarea deşeurilor şi utilizarea produselor căpătate. 

La Facultatea de Medicină Veterinară, disciplina igiena şi protecţia mediului se predă la anul III; discip-
line ce ar viza noile patologii la păsări şi bovine lipsesc.  

La Facultatea de Inginerie Agrară şi Transport Auto, la anul întâi se predă disciplina educaţie pentru 
sănătate, la anul IV se ţine cursul de ecologie. Instruirea şi educaţia ecologică a viitorilor specialişti se efectu-
ează la celelalte discipline ale planului de învăţământ.  
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O obiecţie generală pentru toate planurile de învăţământ este excluderea din tezele de an şi cele de licenţă 
a capitolelor consacrate protecţiei naturii şi educaţiei ecologice (teze cu această temă erau practicate în anii '90 
ai secolului trecut). Credem că excluderea acestei activităţi este un dezavantaj pentru Curriculumul uni-
versitar şi greşeala va fi corectată. 

Universitatea de Stat din Moldova. Cercetările în domeniul ecologiei, instruirii ecologice şi folosirii 
raţionale a resurselor naturale au început în cadrul universităţii odată cu fondarea ei, prin cercetările episodice 
realizate la catedrele de specialitate (botanică, zoologie, pedologie şi agrochimie, chimie, biochimie etc.). 
Primele cercetări planificate au început în anul 1971 sub conducerea profesorului universitar Ion Dediu, când 
au fost rezolvate problemele ecosistemice ale bazinului de apă Cuciurgan şi studiat impactul ecologic privind 
extragerea nisipului din fluviul Nistru şi influenţa lui asupra ecosistemului fluvial [4].  

Formarea laboratorului de cercetări ştiinţifice în domeniul ecologiei în anul 1988 (sub conducerea savan-
tului Ion Dediu) a dat cercetărilor ecologice un caracter strict planificat, fiind rezolvate diverse probleme de 
ramură, inclusiv elaborarea strategiei naţionale pentru instruirea şi educaţia ecologică în instituţiile de cultu-
ralizare de diverse niveluri, pregătirea specialiştilor cu studii universitare de ramură, propagarea ideilor de 
ocrotire şi folosire raţională a resurselor naturale naţionale [6].  

În ultimul deceniu, de către colaboratorii Catedrei Interuniversitare de Ecologie şi Protecţie a Mediului au 
fost efectuate analiza amplă a bazelor ştiinţifice de instruire şi educaţie ecologică în învăţământul preuniver-
sitar, universitar şi postuniversitar naţional în scopul optimizării învăţământului [7, 26] şi analiza criteriilor 
strategice şi etice ale organizării instruirii ecologice, fapt ce a necesitat elaborarea conceptului monitoringului 
ecosocial [5] şi bazele teoretico-practice de formare a culturii ecologice a naţiunii [4], pregătite şi editate 
lucrări unice în domeniul ecologiei [3, 10, 26, 41]. 

Cercetarea în continuare a stării ecologice a obiectelor naturale peisagistice, paleontologice, geologice, 
hidrologice, floristico-faunistice, istorice la nivel naţional a confirmat starea lor deplorabilă, din care cauză s-a 
propus [6] atât raionarea balneo-recreativă a părţii sudice a Moldovei, cât şi raionarea de perspectivă a regi-
unii date pentru a fi utilizată în scopuri balneoecologice, recreative şi turistice. 

Sub conducerea academicianului AŞM Ion Toderaş au fost efectuate cercetări fundamentale în domeniile: 
teoriei informaţionale şi ecologiei funcţionale a diferiţilor hidrobionţi; studierii aspectelor termodinamice ale 
bilanţului energetic în ontogeneza nevertebratelor acvatice cu scopul elaborării recomandărilor pentru apre-
cierea şi pronosticarea situaţiilor ecologice în bazinele acvatice ale ţării [34] şi publicării lucrărilor metodice 
[33, 35].  

Academicianul AŞM Valeriu Rudic, având drept suport ştiinţific concepţia conform căreia sinteza orien-
tată a substanţelor biologic active de către cianobacterii şi diverse microalge se reglează prin modificările 
mediilor şi condiţiile de cultivare, a elaborat, împreună cu colaboratorii, tehnologiile de obţinere a bioprepa-
ratelor cu o perspectivă deosebită în diverse ramuri ale economiei naţionale, inclusiv în viaţa omului [27].  

Colectivul Catedrei Chimie industrială şi ecologică fondată de academicianul, actualul preşedinte al AŞM, 
Gheorghe Duca (care include peste 30 de cadre didactice) a editat 16 manuale şi 7 materiale didactice şi 
îndrumare pentru lecţiile practice şi de laborator volumul cărora depăşeşte 500 coli de autor [12, 13, 14, 15, 
23, 24, 28, 36, 39, 43, 44]. Pe lângă catedră funcţionează Centrul Ştiinţific de Chimie Aplicată şi Ecologică 
care colaborează cu diverse instituţii naţionale şi internaţionale de profil. Rezultatele cercetărilor au fost apre-
ciate la diverse expoziţii internaţionale de inventică şi tehnologii cu medalii de aur, argint, bronz şi diplome 
de onoare. 

Asociaţiile Chimia Eco şi Terra Noastră (ce funcţionează pe lângă catedră) au realizat, cu ajutorul diver-
selor fundaţii naţionale şi internaţionale, 30 de proiecte în domeniul mediului cu referire la informarea şi 
instruirea ecologică a populaţiei; popularizarea cunoştinţelor în domeniul ocrotirii mediului; elaborarea şi 
propagarea tehnologiilor avansate de epurare a apelor naturale şi a celor reziduale, publicarea literaturii şti-
inţifice şi ştiinţifico-populare de profil pentru populaţie şi instituţiile şcolare.  

Academicianul AŞM Boris Melnic şi doctorul habilitat Aurelia Crivoi, împreună cu colaboratorii, au 
activat productiv editând o serie de monografii, manuale, compendii etc. despre ecologia omului şi fiziologia 
animalelor [9, 22, 23]. Autorii, cercetând acţiunile negative ale poluanţilor mediului ambiant şi endoecolo-
gici asupra diverselor vieţuitoare, inclusiv ale omului, propun metode concrete de minimalizare a acestor 
daune prin realizarea raporturilor armonioase dintre componentele concrete, iar suplimentar – în cazul omu-
lui ca fiinţă biologică – reunirea într-o unitate a ecosistemelor unde acesta îşi are mediul de viaţă cu starea de 
sănătate a populaţiei şi factorii ce o determină. 
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Membrul corespondent al AŞM, profesorul universitar, Maria Duca, împreună cu discipolii, a întreprins 
cercetări îndelungate şi rodnice privind problemele impactului poluanţilor asupra creşterii şi dezvoltării 
plantelor, a editat diverse lucrări ştiinţifice şi metodice, contribuind astfel la pregătirea specialiştilor cu studii 
superioare în domeniile biologiei şi ecologiei pentru economia naţională [16, 17].  

Vasile Şalaru, membru corespondent al AŞM, profesor universitar, împreună cu colaboratorii au efectuat 
cercetări îndelungate cu referire la problemele ecologiei algoflorei bazinelor acvatice din Moldova, eviden-
ţiind tulpini de microalge – perspective ca materie primă de stimulatori de creştere la păsări, sursă energetică 
şi sursă de diverse substanţe biologic-active [32]. 

 La Facultatea de Pedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” se ţin cursurile de bota-
nică, zoologie, geografie cu elemente de ecologie sub denumirea generală “Ştiinţe cu metodica predării” [1, 
33]. Iar la anii III-IV de studiu, ca discipline facultative sau opţionale, se predau cursurile Educaţia ecologică 
a copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară primară; Monumentele naturii din Republica Moldova ca factori 
activi ai educaţiei ecologice ş.a. A fost restabilită practica de câmp la Ştiinţe (bazele geografiei şi geologiei, 
botanicii şi zoologiei), ce permite contactul direct al studentului cu natura şi stabilirea diverselor relaţii eco-
logice între vieţuitoare, între vieţuitoare şi natura fără de viaţă ce stau la baza echilibrului ecologic, specific 
comunităţilor naturale existente [8, 19, 20, 21, 37, 38].  

În cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Alecu Russo”, la toate facultăţile s-a predat disciplina pro-
tecţia naturii. Concepţia ecologică despre lume se formează la studenţii Facultăţii Pedagogie a Învăţământu-
lui Primar şi în cursul predării disciplinelor botanica cu bazele ecologiei, zoologia cu bazele ecologiei; ana-
tomia şi fiziologia copilului de vârstă şcolară mică. Disciplinele enumerate confirmă unitatea naturii, interac-
ţiunea tuturor proceselor fizice, chimice, biologice în forma lor de existenţă, precum şi regularitatea de dez-
voltare evolutivă a diversităţii naturii vii pe planeta noastră. Un loc deosebit în procesul de instruire ecologică a 
viitorilor specialişti ai şcolii primare îl are cursul special Metodica educaţiei ecologice a copilului de vârstă 
şcolară mică. Această disciplină înarmează studenţii cu deprinderi practice de a educa, din punct de vedere 
ecologic, elevii la vârsta de 7-10 ani, prin predare–învăţare la lecţii, prin activităţile extraşcolare, excursiile şi 
plimbările efectuate în natură, jocurile didactice, modelările şi jocurile de imitare–modelare ce permit a acu-
mula experienţa de comportare corectă în sânul naturii. 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”. Lucrătorii medicali sunt cei care tre-
buie să participe activ la lupta împotriva impurificării tehnogene a mediului, factori ce, provocând dereglarea 
echilibrului ecologic, dăunează sănătăţii. 

Una dintre disciplinele ce-şi aduce aportul în instruirea şi educaţia ecologică este igiena. După conţinut, 
prin problemele abordate: mediul (atmosfera, hidrosfera, solul, plantele, clima etc.), progresul tehnico-ştiin-
ţific, urbanizarea şi omul, mediul înconjurător şi chimizarea agriculturii, impurificarea sonoră, radioactivă, 
electromagnetică şi rolul lor în sănătatea omului, disciplina igiena se aseamănă cu disciplina ecologie şi 
protecţia mediului). Este natural că volumul, profunzimea şi caracterul problemelor ecologice atinse prin 
intermediul igienei depind de specificul facultăţii şi specialităţii studiate. 

Nivelul instruirii ecologice a lucrătorului medical trebuie să asigure pregătirea acestuia pentru o activitate 
de conducător, organizator şi propagandist în problemele de protecţie a naturii din localitatea, întreprinderea 
sau instituţia de învăţământ unde activează. Este absolut necesar ca lucrătorul medical să cunoască activită-
ţile de preîntâmpinare a acţiunilor diferiţilor componenţi chimici, fizici, biologici din mediu asupra sănătăţii 
omului [29, 30, 36]. 

Academia de Studii Economice din Moldova. Planurile de învăţământ la toate cele 6 facultăţi ale aca-
demiei au fost aprobate la şedinţa senatului din 30 martie 2005 (proces-verbal nr.7). Biologia, de rând cu alte 
discipline opţionale (fizica, geografia, chimia), se predă doar în grupele de studenţi admişi la anul I (absolvenţi 
ai şcolii medii), iar cursuri prin care, într-o oarecare măsură, sunt instruiţi şi educaţi din punct de vedere 
ecologic studenţii (Ecologie şi protecţia mediului, Demografie) se ţin doar la facultăţile Business şi Adminis-
trarea Afacerilor, Economie Generală şi Drept (semestrul IV). O pregătire ecologică aprofundată obţin 
studenţii facultăţilor Business şi Administrarea Afacerilor (specializările Turism şi servicii hoteliere, Comerţ) şi 
Economie Generală şi Drept (specializările managementului). La facultăţile Finanţe, Relaţii Economice 
Internaţionale, Contabilitate, Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică studenţii, practic, sunt lipsiţi 
de această posibilitate, atestându-se un dezavantaj în pregătirea lor profesională de viitor.  

Universitatea Tehnică din Moldova. La toate facultăţile universităţii, la anul I, studenţilor li se predă 
disciplina protecţia mediului înconjurător. Ar fi fost mai reuşit dacă disciplina în cauză s-ar preda la anul III-
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IV (ca un curs de totalizare), după ce studenţii ar fi ascultat majoritatea disciplinelor ce asigură pregătirea lor 
profesională. Numai la Facultatea Urbanism şi Arhitectură, specializarea Inginerie şi management, Catedra 
Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor, în domeniul protecţiei naturii se predau mai multe 
discipline ecologice care, în mare măsură, îmbunătăţesc calitatea instruirii şi educaţiei ecologice a viitorilor 
specialişti arhitecţi şi urbanişti. 

Ca şi în alte instituţii, ar fi bine ca la Universitatea Tehnică din Moldova să se introducă ca teme obliga-
torii pentru tezele de an şi licenţă problemele ecologiei aplicate şi ale instruirii şi educaţiei ecologice. 

 
Concluzii 
Instituţiile universitare naţionale sunt responsabile nu doar de pregătirea profesională, dar şi de formarea 

culturii ecologice a viitorilor specialişti din diverse ramuri. Strategia pregătirii ecologice a viitorilor specia-
lişti include 3 momente: 

- studenţii, pe parcursul studiilor, trebuie să fie asiguraţi cu cunoştinţe operative privind problema mediu-
lui înconjurător şi să fie în stare să folosească aceste informaţii în activitatea profesională şi de instruire; 

- studenţii trebuie să cunoască metodica predării, adică să fie în stare a-i convinge pe copii, adolescenţi, 
maturi să înţeleagă corect rolul respectării anumitelor reguli de comportare în condiţiile concrete ale mediului; 

- absolvenţii universităţilor trebuie să fie capabili a acţiona, adică a folosi cunoştinţele acumulate în 
problemele ce ţin de instruirea şi educaţia ecologică. 
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