
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relații internaționale și studii europene 

1.6. Calificarea Licențiat în relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Politica şi dreptul mediului în UE 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Kokoly Zsolt 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Lect. univ. dr. Kokoly Zsolt 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0241 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

48 Din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

24 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 27 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 15 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

8 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 

d) Tutoriat 2 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  0 

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 

  



4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competențe - 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

- Utilizarea fundamentelor și conceptelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor 

europene și internaționale. Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi 

internaţionale prin aplicarea unor principii, teorii și metode fundamentale din domeniul relațiilor 

internaționale. Aplicarea cunoștințelor teoretice la gestionarea politicilor publice în contextul 

guvernanței locale. 

- Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi a priorităţilor în politici europene şi 

internaţionale. Identificarea cadrului european şi internaţional relevant în domeniul elaborării 

proiectelor. Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale. Elaborarea unui proiect de interes 

local compatibil cu programele europene sau internaţionale. 

- Cunoștințe în monitorizarea administrațiilor locale și forurilor decizionale. Capacitate de 

realizare a unor analize politice de specialitate precum și materiale profesionale, care pot servi ca 

și fundal pentru forurile decizionale politice și organizațiilor de reprezentare a intereselor. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la 

nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine. Capacitate de prezentare a unor rapoarte de cercetare. 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice. 

Capacitatea de lucru cu termene limită. Abilități de comunicare si conversație. Capacitatea de a 

aborda persoane necunoscute și câștigarea încrederii lor, încât să facă o investiție prin intermediul 

fondurilor nerambursabile. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

5.1.  De desfășurare a cursului  Sală de curs, dotată  cu videoproiector, calculator 

În cazul în care situația epidemiologică nu va permite 

organizarea activităților didactice în format offline, 

cursurile și seminariile vor avea loc online (platforma 

Google Meet) 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina “Politica și dreptul mediului în UE” are ca obiectiv general 

familiarizarea studenţilor cu terminologia şi bazele dreptului mediului. 

 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Pornind de la experienţa internaţională privind reglementarea juridică a 

protecţiei mediului şi rezultatele concrete ale aplicării în practică a 

prevederilor legale, studiul cursului de Dreptul mediului urmăreşte 

cunoaşterea actelor normative de bază naționale si internaționale privind 

protecţia juridică a mediului, precum şi formarea în rândul studenţilor a unei 

conştiinţe de mediu, de protecţie a acestuia în contextual unei dezvoltări 

durabile 

 



1. Noțiuni introductive. Conceptul de protecţia 

mediului. Particularităţile dreptului mediului. Evoluţia 

dreptului mediului. Poziţia pe care o ocupă dreptul 

mediului în sistemul de drept şi în sistemul ramurilor 

de drept 

Curs clasic, combinat cu 

prezentări PowerPoint  

Curs clasic, combinat cu 

prezentări PowerPoint  

Curs clasic, combinat cu 

prezentări PowerPoint,  

Dezbateri  

2 ore 

2. Dreptul internațional al mediului. Evolutia 

dreptului international al mediului. Conferintele 

mondiale pentru mediu. Principalele tratate și 

convenții internaționale. Protecţia juridică 

internațională a atmosferei. 

2 ore 

3. Politica și dreptul UE al mediului (I) Bazele și 

evoluția dreptului european al mediului. Programele 

de Acţiune pentru Mediu 

2 ore 

4. Politica și dreptul UE al mediului (II) Baza legală 

a politicii de mediu a Uniunii Europene: Capitolul 

referitor la mediu al TFUE. Obiectivele politicii de 

mediu. Principiile generale ale dreptului european al 

mediului 

Curs clasic, combinat cu 

prezentări PowerPoint  

2 ore 

5. Politica și dreptul UE al mediului (III). 

Principalele regulamente și directive UE referitoare la 

protecția mediului 

 2 ore 

6. Protecţia juridică a faunei terestre şi acvatice. 

Asigurarea biodiversității 

Curs clasic, combinat cu 

prezentări PowerPoint, 

dezbateri 

2 ore 

7. Protecţia juridică a apelor  2 ore 

8. Regimul juridic al deşeurilor şi al substanţelor 

periculoase 

Curs clasic, combinat cu 

prezentări PowerPoint, 

dezbateri 

2 ore 

9. Autorizarea activităților cu impact asupra mediului. 

Regimul autorizațiilor de mediu 

 4 ore 

10. Răspunderea juridică în dreptul mediului Curs clasic, combinat cu 

prezentări PowerPoint, 

dezbateri, studii de caz 

4 ore 

Bibliografie  

Ludwig Krämer, Az Európai Unió környezeti joga, 2012. 

Bándi Gyula, Környezetjog, Szent István társulat, 2011. 

(https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_539_Kornyezetjog/ch07s02.html) 

Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniţă-Burda Ştefania Diana, Dreptul protecţiei mediului. Bucureşti: Pro 

Universitaria, 2016. 

 

Bibliografie facultativă 

Nicolas De Sadeleer,  EU environmental law and the internal market, Oxford, 2014. 

Făinişi Florin, Dreptul mediului. Bucureşti: Pro Universitaria, 2014. 

Petrescu-Mag Ruxandra Mălina, Aspecte teoretice şi practice privind protecţia mediului prin intermediul 

normelor de drept internaţional: curs universitar. Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei pentru Studii Europene 

(EFES), 2013. 

Daniela MARINESCU, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.  

BÁNDI Gyula, Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata: a másodlagos jog intézményeinek 

fejlődése és az esetjog, Szent István Társulat, Budapest, 2008. 

8.2. Seminar  

 

Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

Seminariile urmăresc tematica cursurilor  24 ore 

Bibliografie  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_539_Kornyezetjog/ch07s02.html


Ludwig Krämer, Az Európai Unió környezeti joga, 2012. 

Bándi Gyula, Környezetjog, Szent István társulat, 2011. 

(https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_539_Kornyezetjog/ch07s02.html) 

Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniţă-Burda Ştefania Diana, Dreptul protecţiei mediului. Bucureşti: Pro 

Universitaria, 2016. 

 

Bibliografie facultativă 

Nicolas De Sadeleer,  EU environmental law and the internal market, Oxford, 2014. 

Făinişi Florin, Dreptul mediului. Bucureşti: Pro Universitaria, 2014. 

Petrescu-Mag Ruxandra Mălina, Aspecte teoretice şi practice privind protecţia mediului prin intermediul 

normelor de drept internaţional: curs universitar. Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei pentru Studii Europene 

(EFES), 2013. 

Daniela MARINESCU, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.  

BÁNDI Gyula, Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata: a másodlagos jog intézményeinek 

fejlődése és az esetjog, Szent István Társulat, Budapest, 2008. 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

- - - 

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

- - - 

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

- - - 

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cunoştinţe aprofundate în domeniu 

 Dezvoltarea capacităţii şi a dorinţei de a accesa cele mai recente informaţii  

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de lucru în echipă  

 Cunoaşterea limbajului special  

 Interdisciplinaritate. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezenţă obligatorie de minim 70% la curs. Neîmplinirea cerinţelor de prezenţă la cursuri implică predarea 

unor lucrări adiţionale. În cazul în care studentul nu îndeplineşte cerinţele minime de prezenţă la curs, poate 

să se prezinte numai la reexaminare. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs se verifică temeinicia 

cunoștințelor, utilizarea 

cunoștințelor în 

soluționarea unor situații 

Examen scris cu subiecte 

formulate. In cazul în care 

situatia epidemiologică nu 

va permite organizarea 

examenui scris în format 

offline, se va organiza 

100% 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_539_Kornyezetjog/ch07s02.html


examen oral, care va avea 

loc prin platforma Google 

Meet. 

10.5.  Seminar Prezenare Oral  

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Obţinerea notei minime de 5 la examen. 

 

 


