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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Ştiinţa mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și protecția mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei 
Legislație, politici și strategii de mediu 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604F06O061 Opțional 3 VI 4 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 

C DF 

Titular activităţi curs Lect. univ. dr. Laurian Mugurel Gheorghe 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lect. univ. dr. Laurian Mugurel Gheorghe 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 1 0 0 2 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

12 12 0 0 24 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat:  4 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  76 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
-  
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De competenţe -  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a sem/lab/pr ●calculator, videoproiector, fișe de lucru 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

- cunoaşterea cadrului legislativ european și național în domeniul 
protecției mediului 

- dobândirea cunoștințelor de operare cu legislația de mediu; 
- cunoașterea principalelor strategii și programe de mediu și dobândirea 

abilităților practice de a opra cu acestea; 
- cunoașterea și dobândirea cunoștinșelor legate de politicile și strategiile 

conexe domeniului protecției mediului: apă, silvicultură, PAC, trasporturi, 
etc. 

 

Competenţe transversale 

 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de 
punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, 
normelor şi a valorilor codului de etică profesională. 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe 
diverse paliere ierahice. 

 Abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii 

 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru 
dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea 
eficientă la noile descoperiri ştiinţifice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Dobândirea abilităților necesare pentru a folosi legislația, strategiile 
și politicile de mediu 

Obiectivele specifice Cunoașterea cadrului legislative national în domeniul protecției 
mediului; 
Deprinderea abilităţilor de a citi, înțelege și opera cu legislația de 
mediu; 
Deprinderea abilităților de a utiliza strategii de medi și strategii în 
domenii conexe pentru a încadra diverse propuneri de proiecte. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Prezentarea tipurilor de acte normative (Lege, H.G., OUG, O.M.) 2 

Curs 2 Prezentarea prevederilor legislative incluse în: Legea Mediului, Legea Apei, Codul 
Silvic 

2 

Curs 3 Prezentarea principalelor strategii și politici de mediu, silvicultură și agricultură, la 
nivel nașional, european și global 

2 

Curs 4 Prezentarea legislației în domeniul ariilor naturale protejate  2 
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Curs 5 Prezentarea principalelor strategii și politici de conservare a naturii la nivel global, 
eurpean și național. 

2 

Curs 6 Prezentarea legislației orizontale 2 

Total ore curs: 12 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Operarea cu principalele tipuri de acte normative (Lege, H.G., OUG, O.M.) 2 

Sem 2 Legea Mediului, Legea Apei, Codul Silvic – studiu de caz si problematizare 2 

Sem 3 Operarea cu principalele strategii și politici de mediu, silvicultură și agricultură, la 
nivel național, european și global 

2 

Sem 4 Legislația în domeniul ariilor naturale protejate – cunoaștere și studii de caz 2 

Sem 5 Strategii și politici de conservare a naturii la nivel global, eurpean și național – 
cunoașterea cadrului general 

2 

Sem 6 Operarea cu legislația orizontală și realizarea conexiunii cu alte domenii 2 

Total ore seminar 12 

 
Metode de predare 

Prelegere cu suport ppt; 
Observația; 
Experimentul; 
Prelegerea. 

  

 
Bibliografie 
 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

*** European Comission. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 

conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.  

***, 1990, Decretul nr. 187 de acceptare a Convenţiei privind protecţia patrimoniului 

mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972, M.O. nr. 46 din 

31.03.1990; 

***, 1991, Legea nr. 5 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de 

importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, M.O. nr. 

18/26.01.1991; 124. 

***, 1992, Pan – European Biological and Landscape Diversity Strategy, Council of 

Europe, http://www.peblds.org/files/meetings/straco03e_05.pdf;  

***, 1993, Legea nr. 13 pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice 

şi a habitatelor naturale din Europa, Berna, 19.07.1979, M.O. nr. 62 din 25.03.1993;  

***, 1994, Legea nr. 58 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, 

semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, M.O. nr. 199/02.08.1994; ***, 1994, Legea nr. 

69 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii 

sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, 

M.O. nr. 211/12.08.1994;  

***, 1998, Legea nr. 13 pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea speciilor 

migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn, 23 iunie 1979, M.O. nr. 24 din 

26.01.1998;  

***, 2000, Legea nr. 5 privind amenajarea teritoriului naţional - Sectiunea a III-a, zone 

protejate, M.O. nr. 152 din 12.04.2000; 
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 ***, 2000, Legea nr. 89 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă 

migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995, M.O. nr. 236 din 

30.05.2000; 135.  

***, 2002, European Plant Conservation Strategy – Saving the plants of Europe, 

http://www.plantaeuropa.org/pe-publications-EPCS.htm; 138.  

***, 2002, Global Strategy for Plant Conservation, 

http://www.cbd.int/gspc/strategy.shtml;  

***, 2002, Legea nr. 451 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la 

Florenţa la 20 octombrie 2000, M.O. nr. 536 din 23.07.2002;  

***, 2003, Legea nr. 59 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind 

biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio 

de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, M.O. nr. 192 din 26.03.2003;  

***, 2003, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552 privind 

aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de 

vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice, M.O. nr. 648 din 11.09.2003;  

***, 2004, Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, M.O. 38/12.01.2005 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

***, 2006, Legea nr. 265 pentru aprobarea şi modificarea OUG nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, M.O. nr. 586 din 06.07.2006; 155.  

***, 2007, Hotărârea Guvernului nr. 1143 privind instituirea de noi arii naturale protejate, 

M.O. nr. 691 din 11.10.2007;  

***, 2007, Hotărârea Guvernului nr. 1284 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistica ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

M.O. nr. 739 din 31.10.2007;  

***, 2007, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru 

aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, M.O. nr. 808 din 27.11.2007; 

165.  

***, 2007, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964 privind instituirea 

regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte 

integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in România, M.O. nr. 98 din 

07.02.2008;  

***, 2007, Ordonanţa de Urgenţă 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice, M.O. 442/29.06.2007, 

aprobată cu M.O.dificări şi completări prin Legea nr. 49/2011. ***, 2007, Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 114 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, M.O. nr. 713 din 22.10.2007;  

2007, Review of the European Plant Conservation Strategy. Progresses and Challenges 

2007, http://www.plantaeuropa.org/pe-EPCSfinal_review.htm; 172. ***, 2007, Species 

extinction – the facts, IUCN, 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/species_extinction_05_2007.pdf;  

 ***, 2008, European Strategy for Plant Conservation (2008-2014): A Sustainable Future 

for Europe, http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/doc/T_PVS_2008_14.pdf 174.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/species_extinction_05_2007.pdf
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10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Cunoașterea principalelor legi și 
strategii din domeniul mediului 

Colocviu 50% 
 

 

Laborator/Proiect 
Capacitate de operare cu noțiunile 
dobândite 

Proiect 
50% CPE 

Standard minim de performanţă: 
Cunoștințe de bază cu privire la tematica predată 
Minim nota 5 la seminar 
Cel puțin 50 % prezență la curs 

 

 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul 
acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF - 
condiţionează evaluarea finală; 
 
Data completării: 22.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lect. univ. dr. Laurian Mugurel Gheorghe  

Director de departament Lect. Univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


