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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucrări dr. Raluca-Maria HLIHOR 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Obiectivul general al disciplinei 

Înţelegerea conceptelor fundamentale privind protecţia mediului în plan european şi naţional, a 

aplicaţiilor şi a condiţiilor concrete în care se implementează directivele europene ţinând cont de 

particularităţile economice şi sociale ale ţării noastre. 

Obiective specifice ale disciplinei 

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice protecției mediului. 

Cunoaşterea şi interpretarea normelor privind protecţia juridică a mediului. 

Interpretarea actelor normative care au ca scop protecţia mediului înconjurător potrivit 

finalităţii acestora şi a principiilor legislaţiei mediului ambiant. 

Explicarea poziţiei, a drepturilor şi obligaţiilor în ceea ce priveşte conservarea, dezvoltarea şi 

protecţia elementelor mediului. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (capitole) 

Protecția mediului și dezvoltarea durabilă 

Principalele reglementări legislative privind protecţia mediului la nivel național şi la nivelul 

Uniunii Europene 

Strategii şi politici de mediu 

Politici de mediu, proceduri şi practici de management de mediu 

Strategia gestionării deşeurilor, strategia dezvoltării durabile. Strategia de conformare de 

mediu, urgenţe de mediu 

Politica de mediu în cadrul Uniunii Europene  

Obiectivele politicii de mediu 

Programele de Acţiune pentru Mediu 

Politica de mediu în cadrul României 

Răspunderea juridică în legislaţia mediului 

Protecţia juridică a atmosferei şi schimbările climatice 

 

Lucrări practice 

Principiile naţionale şi internaționale care stau la baza protecţiei mediului, politici de 

mediu 

Modul de sancţionare în cazul încălcării normelor de drept al mediului. Prezentarea unor 

cazuri concrete de încălcare a normelor legislative și impactul asupra mediului în U.E. şi 

România. Studiu comparativ (dezbatere) 



Caracterizarea ariilor protejate şi identificarea normelor legislative care reglementează 

regimul juridic (studii de caz) 

Schimbările climatice - studii de caz privind încălcările prevederilor legislative 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs 
Examen 70% 

Prezența curs 10% 

Lucrări practice 

Participarea activă la seminarii, 

cunoașterea şi interpretarea elementelor 

specifice legislaţiei mediului şi 

elaborarea de referate 

20% 
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