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I. INFORMAȚII DE IDENTIFICARE A CURSULUI 

 

Facultatea: Drept şi Știinţe Sociale 
Catedra: Drept 

Domeniul general de studiu: 38 Drept 

Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: 381 Drept 

Denumirea specialităţii /specializării: 381.1 Drept 
Administrarea unităţii de curs: 

 

Secţia 

Codul 

unităţii de 

curs 

 

Anul 

de 

studii 

 

 

Semestrul 

 

 

Numărul de 

ore 
Evaluarea 

Responsabil de 

unitatea de curs 
C S L 

Nr. de 

credite 

Forma 

de 

evaluare 

ZI S.07.A.75 IV VII 30 30 - 4 Examen R. Grigoraş 

F/R S.07.A.61 IV VII 20 4 - 4 Examen R. Grigoraş 

 
 

II. INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII 

 

Cursul Dreptul mediului în calitate de unitate de curs predată la Specialitatea de Drept a Universităţii 
de Stat „A.Russo” din Bălţi a căpătat interes didactico-ştiinţific de proporţii, devenind ramură de profil în 

pregătirea studiului academic al studenţilor. 

Pentru o ţară în tranzitie către economia de piaţă, cum este Republica Moldova, se impune ca, pe 
perioada reformei economice, să fie pus accentul pe construcţia unui mecanism juridico-economic care să 

asigure procesul de dezvoltare industrială cu respectarea criteriilor de protecţie a mediului. Acest deziderat 

presupune luarea în considerare a unei serii largi de aspecte juridice ce au fost neglijate pînă în prezent.  

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 privind protecţia juridică a mediului; formarea în rîndul 

studenţilor a unei conştiinţe de mediu, de protecţie a acestuia în contextul unei dezvoltăriri durabile. 
Astfel, pregătiţi în spiritul şi litera legislaţiei referitoare la diferite aspecte legate de mediu, absolvenţii 

ar putea transmite mai departe această conştiinţă de mediu prin modul în care vor aplica cunoştinţele dobîndite 

în profesia de jurist, în orice domeniu şi-ar desfăşura activitatea.  
În felul acesta, impunînd o anumită atitudine bazată pe cunoaşterea şi respectarea legislaţiei de mediu 

vor putea influenţa, la rîndul lor, conduita şi poziţia celorlalţi cetăţeni faţă de necesitatea creării şi păstrării 

unui mediu sănătos, drept constituţional, prevăzut în art. 37 al Constituţiei Republicii Moldova.  

De asemenea, crearea unei conştiinţe de mediu şi a conştientizării cetăţenilor asupra dreptului la 
informaţie şi justiţie în problemele de mediu, vor uşura în mare măsură şi implementarea tuturor 

reglementărilor de drept comunitar privind protecţia mediului. Calitatea mediului în care trăim depinde în mare 

măsură de noi, nu doar de existenţa legislaţiei şi activitatea autorităţilor administraţiei publice.  
Cunoştinţele obţinute în domeniul principiilor dreptului ecologic, sistemului expertizei ecologice şi 

procedurii evaluării impactului asupra mediului, protecţiei juridice a elementelor de mediu ş.a. le va permite 

studenţilor să dea o apreciere juridică situaţiei concrete, iar în baza abordărilor conceptuale să elaboreze şi 
argumenteze punctul său de vedere asupra problemei în cauză, şi într – un şir de cazuri să formuleze propuneri 

privind perfecţionarea mijloacelor şi metodelor de reglementare a raporturilor de drept ecologic.  

Conceput ca un ansamblu de cunoştinţe, deprinderi, competenţe Dreptul mediului trebuie să asigure 

pregătirea temeinică pentru orice specialist în domeniul dreptului. 
 

III. COMPETENȚE PREALABILE 

La etapa incipientă a cursului, studentul trebuie să cunoască care sunt izvoarele naţionale aplicabile 
dreptului mediului; să opereze cu noțiunile de: mediu, ecologie, expertiza ecologică, poluare, daună ecologică; 

să determine atribuțiile organelor de protecţie a mediului. În același timp, studentul trebuie să demonstreze 

competențe: - de utilizare adecvată  a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic; - de interpretare a legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct 
de vedere juridic şi în soluţionarea lor. 



 3 

IV. COMPETENTELE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere  

- să definească şi să explice geneza şi natura dreptului mediului;  
- să opereze cu aparatul epistemologic al unităţii de curs;  

- să aprecieze locul şi rolul dreptului mediului în sistemul juridic al republicii Moldova; 

- să determine relaţiile sociale care constituie obiect al dreptului mediului; 

- să cunoască sistemul mijloacelor juridice de protectie a mediului; 
- să cunoască prevederile reglementărilor naţionale în domeniu ; 

- să facă analiza juridică a principiilor dreptului mediului; 

- să cunoască cadrul instituţional din Republica Moldova cu competenţe în domeniul protecţiei mediului; 
- să distingă problemele din domeniul dreptului mediului. 

La nivel de aplicare 

- să aplice normele interne şi cele ale tratatelor internaţionale din domeniu ; 
- să distingă modalităţile de protecţie juridică a diferitor elemente ale mediului ; 

- să explice şi analizeze cauzele poluării mediului ambiant;  

- să evaluieze atribuţiile autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu; 

- să explice şi să evaluieze procedura evaluării impactului asupra mediului ambiant; 
- să distingă şi să analizeze tipuri de expertize ecologice precum şi structurile instituţionale de realizare;  

- să evalueze sistemul complex al răspunderii juridice în domeniul protectiei mediului. 

 La nivel de integrare 
- să elaboreze lucrări de cercetare ştiinţifică (teze de an, licenţă) şi să identifice lacunele existente;  

- să compare şi să analizeze prevederile dreptului naţional în raport cu cel internaţional; 

- să formuleze iniţiative în vederea perfecţionării dreptului mediului;  
- să sesizeze problemele actuale ale dreptului mediului şi rezolvarea lor aplicînd soluţii din practica altor 

state; 

- să perceapă sensul şi direcţiile de armonizare a dreptului naţional cu normele internaţionale în domeniu; 

- să formuleze propuneri de lege ferenda în contextul implementării legislaţiei interne în domeniu la 
standardele internaţionale şi europene. 

 

V. FINALITĂȚILE CURSULUI 
În urma cursului Dreptul mediului studenții trebuie să fie capabili: - să delimiteze raporturile juridice 

ale dreptului mediului de alte categorii de raporturi juridice; - să stabilească rolul protecţiei mediului 

înconjurător; - să perceapă direcțiile de armonizare a legislație Republicii Moldova cu normele comunitare în 

domeniu; - să aplice cunoștințele teoretice față de situațiile din practica judiciară. 

VI. CONŢINUTURI  

Tematica şi repartizarea orientativă a prelegerilor şi seminarelor la unitatea de curs drept vamal 

 

Nr. DENUMIREA TEMEI 
ZI F/R 

P S P S 

1.  Caracteristica generală a dreptului mediului 1 1 1 - 

2.  Raportul juridic de mediu 1 1 1 - 

3.  Caracteristica generală a Ministerului Mediului 2 2 2 - 

4.  Instituţiile subordonate Ministerului Mediului 4 4 3 - 

5.  Expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 4 4 2 - 

6.  Regimul juridic de folosire şi protecţie a aerului atmosferic 2 2 1 1 

7.  Regimul juridic de folosire şi protecţie a fondului acvatic 2 2 1 1 

8.  Regimul juridic de folosire şi protecţie a resurselor funciare 2 2 1 1 

9.  Regimul juridic de folosire şi protecţie a subsolului 2 2 1 1 

10.  Regimul juridic de folosire şi protecţie a fondului forestier 2 2 1 - 

11.  Regimul juridic al gestionării deşeurilor în Republica Moldova 2 2 2 - 

12.  
Protecţia diferitelor elemente ale mediului (altele decît solul, 

subsolul, pădurile, apele si aerul) 
4 4 2 - 

13.  Protecţia mediului artificial 2 2 2 - 

Total 30 30 20 4 

 

  



 4 

VII. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CURSULUI 

 

CONŢINUTUL CURSULUI OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

1.CARACTERISTICA GENERALĂ A 

DREPTULUI MEDIULUI 

1.Istoricul mișcării ecologiste din 

Republica Moldova 

2.Definiția noțiunii de mediu  
3.Definiţia, obiectul şi metoda de 

reglementare a dreptului mediului 

4.Principiile dreptului mediului 
5.Izvoarele şi sarcinile dreptului mediului 

6.Dreptul mediului în sistemul de drept 

Republicii Moldova 
7.Dauna ecologică şi răspunderea pentru 

săvârșirea ei 

 
- să definească noţiunea de mediu 

- să distingă mediul natural de cel artificial; 

- să cunoască definiţia şi cauzele poluării mediului; 

- să identifice obiectul dreptului mediului 
- şi identifice metoda dreptului mediului;  

- să cunoască izvoarele dreptului mediului; 

- să cunoască sarcinile dreptului mediului; 
- să analizeze principiile dreptului mediului; 

- să definească noţiunea de dauna ecologică 

- să cunoască tipurile de răspunderea pentru săvârșirea daunei 
ecologice 

 

2.RAPORTUL JURIDIC DE MEDIU 

1.Conceptul de raport de dreptul mediului: 
definiția, trăsăturile, categorii, condițiile 

 2.Structura raportului dreptului mediului 

- să definească noţiunea de raport juridic de mediu 

- să indice trăsăturile raportlui juridic de mediu 
- să identifice categoriile raportlui juridic de mediu 

- să cunoască condițiile apariţiei, modificării şi stingerii raportlui 

juridic de mediu 
- să determine structura raportlui juridic de mediu 

3.CARACTERISTICA GENERALĂ A 

MINISTERULUI MEDIULUI 

1.Caracteristica şi structura Ministerului 
Mediului 

2.Atribuţiile Ministerului Mediului 

3.Drepturile Ministerului Mediului 

4.Direcţiile Ministerului Mediului 

 

- să determine structura Ministerului Mediului 

- să cunoască atribuţiile Ministerului Mediului; 
- să analizeze drepturile Ministerului Mediului; 

- să identifice Direcţiile Ministerului Mediului 

 

4.INSTITUŢIILE SUBORDONATE  

MINISTERULUI MEDIULUI 

1.Inspectoratul Ecologic de Stat 
2.Serviciul Hidrometeorologic de Stat 

3.Agenţia pentru Geologie şi resurse 

Minerale  

4. Institutul de Ecologie şi Geografie 
4. Expediţia Hidro-Geologică 

6.Agenţia Naţională de Reglementare a 

Activităţilor Nucleare şi Radiologice 
7.Fondul Ecologic Naţional 

8.Agenţia „Apele Moldovei” 

9.Serviciul Piscicol,  
10.Centrul Informaţional de Mediu 

- să cunoască autorităţile publice cu atribuţii în domeniul 

protecţiei mediului ambiant; 

- să analizeze competenţele Fondului Ecologic Naţional 
- să cunoască competenţele şi funcţiile Inspectoratul Ecologic de 

Stat 

- să analizeze sarcinile Serviciului Hidrometeorologic de Stat; 

- să identifice sarcinile Agenţiei de Stat pentru Geologie şi 
resurse Minerale 

- să analizeze obiectivele şi direcţiile de cercetare ale Institutul 

Naţional de Ecologie; 
- să cunoască competenţele şi funcţiile Expediţiei 

Hidrogeologice 

- să identifice funcţiile de bază ale Agenţiei Naţionale de 
Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice 

- să cunoască sarcinile şi funcţiile Agenţiei „Apele Moldovei” 

- să identifice funcţiile Serviciului Piscicol 

- să cunoască competenţele Centrului Informaţional de Mediu 

5.EXPERTIZA ECOLOGICĂ ŞI 

EVALUAREA IMPACTULUI 

ASUPRA MEDIULUI 
1. Consideraţii generale privind evaluarea 

impactului şi expertiza ecologică 

2. Procedura evaluării impactului asupra 

mediului 
3. Sistemul expertizei ecologice 

4. Termenele de realizare a expertizei 

ecologice de stat. Finanţarea activităţilor de 
expertizare ecologică 

5. Efectuarea expertizei ecologice de stat 

 - să definească noţiunea de impact asupra mediului şi cea de 

expertiză ecologică ; 

- să explice procedura evaluării impactului asupra mediului ; 
- să distingă tipurile de expertiză ecologică, autorităţile care le 

realizează şi termenele de efectuare a acestora ; 

- să explice modul de realizare şi particularităţile expertizei 

ecologice obşteşti ; 
- să analizeze etapele de efectuare a expertizei ecologice de stat, 

să cunoască termenele de realizare a acesteia şi modul de 

finanţare ; 
- să elaboreze propriile concluzii şi propuneri vizavi de tema 

studiată. 
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 6.PROTECŢIA JURIDICĂ A 

AERULUI ATMOSFERIC  

1.Controlul de stat şi evidenţa influienţelor 
nocive în domeniul protecţiei aerului 

atmosferic 

2.Măsurile juridice de protecţie a aerului 

atmosferic 
3.Răspunderea juridică pentru încălcarea 

legislaţiei privind protecţia aerului 

atmosferic 

- să cunoască modul de realizare a controlului de stat în domeniul 

protecţiei aerului atmosferic ; 

- să identifice autorităţile de stat cu atribuţii în domeniul 
protecţiei aerului atmosferic ; 

- să caracterizeze măsurile juridice de protecţie a aerului 

atmosferic; 

- să explice care sînt formele răspunderii juridice pentru 
încălcarea legislaţiei privind protecţia aerului atmosferic.  

 

7.REGIMUL JURIDIC DE 

FOLOSIRE ŞI PROTECŢIE A 

FONDULUI ACVATIC 

1.Administrarea şi controlul de stat în 
domeniul folosirii şi protecţiei apelor 

2.Reglementarea juridică a folosinţelor de 

apă 
3.Răspunderea juridică pentru încălcarea 

fondului acvatic  

- să definească Fondul Acvatic al Republicii Moldova ; 

- să cunoască modul de administrare şi control public exercitat în 

domeniul protecţiei fondului acvatic ; 

- să explice care sînt modalităţile de soluţionare a litigiilor din 
domeniul folosirii fondului acvatic şi care sînt autorităţile 

competente în soluţionarea acestora ; 

- să analizeze reglementările juridice a folosinţelor de apă ; 
- să explice care sînt formele răspunderii juridice pentru 

încălcarea legislaţiei privind protecţia fondului acvatic.  

8.REGIMUL JURIDIC DE 

FOLOSIRE ŞI PROTECŢIE A 

RESURSELOR FUNCIARE 

1.Terenurile ca obiect de folosire şi 

protecţie. Fondul funciar al R.Moldova 
2.Administrarea şi controlul folosirii şi 

protecţiei resurselor funciare. Evidenţa 

resurselor funciare. 

3.Protecţia juridică a terenurilor 

- să explice ce reprezintă fondul funciar al Republicii Moldova ; 

- să identifice autorităţile de stat cu atribuţii în domeniul folosirii 
şi protecţiei resurelor funciare ;  

- să analizeze modul de evidenţă a resurselor funciare în 

Republica Moldova ; 
- să cunoască modalităţile de protecţie juridică a terenurilor ; 

- să elaboreze propriile concluzii şi propuneri vizavi de modul de 

folosire şi protecţie a terenurilor în Republica Moldova.  

9 REGIMUL JURIDIC DE FOLOSIRE 

ŞI PROTECŢIE A SUBSOLULUI 

1.Subsolul ca obiect de folosinţă şi 
protecţie.Domeniul public al subsolului 

2.Atribuţiile organelor de stat în domeniul 

folosirii şi protecţei subsolului 

3.Reglementarea juridică a folosirii 
subsolului 

4.Răspunderea pentru încălcarea 

legislaţiei miniere 

- să definească subsolul şi să distingă diferitele tipuri de 

zăcăminte ale acestuia, particularităţile şi modul de explorare a 

acestora ; 
- să cunoască autorităţile de stat cu competenţă în domeniu şi 

atribuţiile acestora ; 

- să definească noţiunea de « perimetru minier » ; 

- să explice modalităţile de soluţionare a litigiilor din domeniul 
folosirii şi protecţiei subsolului , precum şi autorităţile 

competente ; 

- să explice care sînt formele răspunderii juridice pentru 
încălcarea legislaţiei miniere. 

10.REGIMUL JURIDIC DE 

FOLOSIRE ŞI PROTECŢIE A 

FONDULUI FORESTIER 
1.Fondul forestier al R.Moldova : 

consideraţii generale 

2.Administrarea şi gospodărirea fondului 
forestier. Cadastrul silvic de stat. 

- să definească fondul forestier al Republicii Moldova ; 

- să cunoască autorităţile cu competenţe în domeniu ; 

- să explice atribuţiile autorităţilor competente în administrarea 
şi gospodărirea fondului forestier ; 

- să explice ce reprezintă Cadastrul silvic de stat ; 

- să elaboreze propriile concluzii şi propuneri vizavi de modul de 
folosire şi protecţie a fondului forestier din Republica Moldova. 

11.REGIMUL JURIDIC AL 

GESTIONĂRII DEŞEURILOR ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 
1. Gestionarea deşeurilor în legislaţia 

naţională 

2. Cadrul instituţional şi gestionarea 
deşeurilor în Republica Moldova 

- să cunoască reglementările juridice privind gestionarea 

deşeurilor în republica Moldova ; 

- să explice care sînt autorităţile cu competenţă în gestionarea 
deşeurilor, precum şi atribuţiile acestora ; 

- să elaboreze propriile concluzii şi propuneri vizavi de modul de 

gestionare a deşeurilor în Republica Moldova. 
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12.PROTECŢIA DIFERITOR 

ELEMENTE ALE MEDIULUI 

(ALTELE DECÎT SOLUL, 

SUBSOLUL, PĂDURILE, APELE ŞI 

AERUL) 

1.Protecţia florei şi faunei  

2.Protecţia peisajului  
3.Protecţia vînatului şi pescuitului 

- să cunoască legislaţia naţională în domeniu ; 

- să explice care sînt modalităţile de protecţie a diferitor elemente 

ale mediului (altele decît solul, subsolul, apa, aerul şi pădurile) ; 
- să cunoască care sînt autorităţile competente în domeniu ;  

- să explice care sînt formele răspunderii juridice pentru 

încălcarea legislaţiei privind protecţia diferitor elemente ale 

mediului. 

13.PROTECŢIA MEDIULUI 

ARTIFICIAL 
1.Aspecte ale protecţiei construcţiilor în 

sens larg 

2.Probleme privind protecţia împotriva 

resturilor menajere 
3.Protecţia în domeniul activităţilor 

nucleare 

4.Alte reguli privind protecţia în domeniul 
mediului artificial 

- să distingă aspectele legate de protecţia mediului artificial ; 

- să cunoască reglementările juridice din domeniu ; 
- să distingă autorităţile cu competenţă în domeniu , precum şi 

atribuţiile acestora ; 

- să explice care sînt formele răspunderii juridice pentru 

încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului artificial ; 
- să elaboreze propriile concluzii şi propuneri vizavi de modul de 

protecţie a mediului artificial în Republica Moldova. 

 

 

VIII. ACTIVITĂȚI DE LUCRU INDIVIDUAL 

Nr. 

d/o 
Conţinutul lucrului individual 

Nr. 

de 

ore 

ZI 

Nr. 

de 

ore 

FR 

1 

Examinarea art. 37 din Constituţia Republicii Moldova şi altor articole privind protecţia 

mediului. Definirea noţiunii de mediu şi daună ecologică, distingerea mediului natural de 

cel artificial, cunoaşterea cauzelor poluării mediului, identificarea obiectului şi metodei 
dreptului mediului, cunoaşterea izvoarelor, sarcinilor şi principiilor dreptului mediului 

precum şi tipurilor de răspundere pentru poluarea mediului. 

1 4 

2 

Definirea noţiunii de raport juridic de mediu cu indicarea trăsăturilor lui, identificarea 

categoriilor raportlui juridic de mediu şi cunoaşterea condițiilor apariţiei, modificării şi 
stingerii raportlui juridic de mediu, determinarea structurii raportlui juridic de mediu. 

1 4 

3 

Examinarea structurii Ministerului Mediului http://www.mediu.gov.md/, cunoaşterea 

atribuţiilor Ministerului, analiza drepturilor lui, http://lex.justice.md/md/333161/, 

identificarea Direcţiilor Ministerului şi stabilirea competenţei acestora, 
http://mediu.gov.md/index.php/despre-minister/directiile-ministerului  

4 6 

4 

Cunoaşterea şi examinarea autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul protecţiei 

mediului ambiant http://www.mediu.gov.md/, analiza competenţelor Ministerului 
Mediului în calitate de autoritate centrală de specialitate în domeniul protecţiei mediului, 

cunoaşterea competenţelor şi funcţiilor Fondului Ecologic Naţional şi Inspectoratul 

Ecologic de Stat, analiza sarcinilor Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Agenţiei pentru 

Geologie şi resurse Minerale, analiza obiectivelor şi direcţiilor de cercetare ale Institutul 
de Ecologie şi Geografie, identificarea sarcinilor şi funcţiilor Agenţiei „Apele Moldovei” 

şi Serviciului Piscicol, determinarea funcţiilor de bază ale Agenţiei Naţionale de 

Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, cunoalterea competenţelor 
Întreprinderii de Stat „Expediţia Hidro-Geologică din Moldova” şi Centrului 

Informaţional de Mediu http://mediu.gov.md/index.php/despre-minister/directiile-

ministerului/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/71-institutii-
subordonate. Referat. 

6 10 

5 

Examinarea Legii privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 

înconjurător 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311519 
Definirea noţiunii de impact asupra mediului şi cea de expertiză ecologică, explicarea 

procedurii evaluării impactului asupra mediului, distingerea tipurilor de expertiză 

ecologică, autorităţilor care le realizează şi termenelor de efectuare a acestora, explicarea 
modului de realizare şi particularităţile expertizei ecologice obşteşti, analiza etapelor de 

efectuare a expertizei ecologice de stat, cunoaşterea termenelor de realizare a acesteia şi 

modului de finanţare, elaborarea propriilor concluzii şi propuneri vizavi de tema studiată. 

6 8 

http://www.mediu.gov.md/
http://lex.justice.md/md/333161/
http://mediu.gov.md/index.php/despre-minister/directiile-ministerului
http://www.mediu.gov.md/
http://mediu.gov.md/index.php/despre-minister/directiile-ministerului/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/71-institutii-subordonate
http://mediu.gov.md/index.php/despre-minister/directiile-ministerului/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/71-institutii-subordonate
http://mediu.gov.md/index.php/despre-minister/directiile-ministerului/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/71-institutii-subordonate
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311519
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6 

Examinarea Legii privind protecţia aerului atmosferic Nr. 1422 din 17.12.1997 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312772  

Cunoaşterea modului de realizare a controlului de stat în domeniul protecţiei aerului 
atmosferic, identificarea autorităţilor de stat cu atribuţii în domeniul protecţiei aerului 

atmosferic, caracteristica măsurilor juridice de protecţie a aerului atmosferic, determinarea 

formelor răspunderii juridice pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia aerului 

atmosferic. Prezentări de referat. 

6 8 

7 

Examinarea Legii privind pentru ratificarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea la 

Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi lacurilor internaţ 

10.03.00 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313028,  
Legea cu privire la apa potabila 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311640  

şi Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, râurilor şi bazinelor de apă 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311668  
Definirea Fondul Acvatic al Republicii Moldova, cunoaşterea modului de administrare şi 

controlului public exercitat în domeniul protecţiei fondului acvatic, explicarea care sînt 

modalităţile de soluţionare a litigiilor din domeniul folosirii fondului acvatic şi care sînt 
autorităţile competente în soluţionarea acestora, analiza reglementărilor juridice a 

folosinţelor de apă, explicarea care sînt formele răspunderii juridice pentru încălcarea 

legislaţiei privind protecţia fondului acvatic. Prezentări de referat. 

6 8 

8 

Examinarea Codului Funciar al Republicii Moldova 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313324, 

identificarea autorităţilor de stat cu atribuţii în domeniul folosirii şi protecţiei resurelor 

funciare, analiza modului de evidenţă a resurselor funciare în Republica Moldova, 
cunoaşterea modalităţilor de protecţie juridică a terenurilor, elaborarea propriilor concluzii 

şi propuneri vizavi de modul de folosire şi protecţie a terenurilor în Republica Moldova. 

6 8 

9 

Examinarea Codului Subsolului al Republicii Moldova 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=33127, distingerea 
diferitelor tipuri de zăcăminte ale subsolului, particularităţile şi modul de explorare a lor, 

cunoaşterea autorităţilor de stat cu competenţă în domeniu şi atribuţiile acestora definirea 

noţiunii de «perimetru minier», explicarea modalităţilor de soluţionare a litigiilor din 
domeniul folosirii şi protecţiei subsolului, precum şi autorităţile competente, explicarea 

care sînt formele răspunderii juridice pentru încălcarea legislaţiei miniere. Referat. 

6 8 

10 

Examinarea Codului Silvic al Republicii Moldova 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740, 
cunoaşterea autorităţilor cu competenţe în domeniu, explicarea atribuţiilor autorităţilor 

competente în administrarea şi gospodărirea fondului forestier, determinarea Cadastrul 

silvic de stat, elaborarea propriilor concluzii şi propuneri vizavi de modul de folosire şi 
protecţie a fondului forestier din Republica Moldova. Prezentări de referat. 

6 8 

11 

Examinarea Legii privind deşeurile de producţie şi menajere 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311576 şi Legii 

pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Basel privind controlul 
transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv 

anexa VII http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329476, 

cunoaşterea reglementărilor juridice privind gestionarea deşeurilor în Republica Moldova, 
explicarea care sînt autorităţile cu competenţă în gestionarea deşeurilor, precum şi 

atribuţiile acestora, elaborarea propriilor concluzii şi propuneri vizavi de modul de 

gestionare a deşeurilor în Republica Moldova. Prezentări de referat. 

4 8 

12 

Examinarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la Conventia privind comertul 
international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie (CITES) 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329389, Legea 

regn. animal 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311667 

cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniu, explicarea care sînt modalităţile de protecţie 

a diferitor elemente ale mediului (altele decît solul, subsolul, apa, aerul şi pădurile), 

cunoaştera care sînt autorităţile competente în domeniu, explicarea care sînt formele 
răspunderii juridice pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia diferitor elemente ale 

mediului. Referat. 

4 8 

  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312772
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313028
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311640
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311668
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313324
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=33127
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311576
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329476
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329389
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311667
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13 

Examinarea Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311429, 

distingerea aspectelor legate de protecţia mediului artificial, cunoaşterea reglementărilor 
juridice din domeniu, distingerea autorităţilor cu competenţă în domeniu şi atribuţiile 

acestora, explicarea care sînt formele răspunderii juridice pentru încălcarea legislaţiei 

privind protecţia mediului artificial, elaborarea propriilor concluzii şi propuneri vizavi de 

modul de protecţie a mediului artificial în Republica Moldova. 

4 8 

 Total 60 96 

 

IX. EVALUAREA  

Evaluarea curentă a unităţii de curs 
Evaluarea sumativă periodică se efectuează prin teste de evaluare curentă, referate, răspunsuri verbale, studii 

de caz şi rezolvarea speţelor. 

 

Mostra Nr. 1 

 

Încercuiţi varianta corectă de răspuns în itemii 1 – 5 

1. Noţiunea de „mediu” presupune: (1p.) 
 a. părţile vizibile şi invizibile ale naturii; 

 b. totalitatea factorilor care există datorită activităţii umane; 

 c. totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi prin activităţile umane. 

 

2.Care dintre afirmaţii este (sînt) adevărată (adevărate): (1p.) 

a. Expertizele ecologice pot fi de trei tipuri: de stat, obşteşti şi private; 
b. Expertiza ecologică de stat se realizează în decurs de 30 de zile calendaristice şi are caracter obligatoriu; 

c. Accesul publicului la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului este liberă în decurs de 

30 de zile calendaristice; 

d. Expertiza ecologică obştească este finanţată din bugetul autorităţilor publice locale. 
 

3. La categoria izvoarelor dreptului mediului se atribuie şi o serie de norme tehnice care privesc 

activităţile economice ale persoanelor din momentul proiectării investiţiilor economico-sociale şi pe tot 
parcursul desfăşurării activităţilor respective: ( 1p.) 

 a. adevărat; 

 b. fals. 

 

4. Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului ambiant este: 

(1p.) 

a. Inspectoratul Ecologic de Stat; 
b. Guvernul; 

c. Ministerul Mediului; 

d. Institutul Naţional de Ecologie.. 
 

5. Efectuarea expertizei ecologice de stat parcurge următoarele etape :(5p.) 

a. evaluarea impactului asupra mediului; 

b. iniţierea expertizei; 
c. prezentarea documentaţiei pentru efectuarea expertizei; 

d. examinarea documentaţiei de proiect şi planificare; 

e. emiterea avizului. 
 

Oferiţi varianta corectă de răspuns în itemii ce urmează : 

6.Normele juridice ce formează dreptul ecologic se grupează în : (3 p.) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Expuneţi conţinutul juridic al principiului „poluatorul plăteşte”(2p.) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311429
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8.Controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic este exercitat de următoarele autorităţi 

publice: (4p.) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

9.Expuneţi şi explicaţi măsurile juridice de protecţie a aerului atmosferic : (5p.) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

10. Particularităţile expertizei ecologice obşteşti sînt : (6 p.) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Evaluarea finală a unităţii de curs 

Evaluarea finală se efectuează sub forma de examen în formă verbală (zi / f/r). Biletul de examinare va 

cuprinde trei subiecte ce rezultă din conţinuturile cursului. Subiectele de examinare vor fi formulate reieşind 

din finalităţile cursului şi competenţele speciale. Nota de la examen constituie 40% din nota finală, iar 60 % 
revin notei medii acumulate la seminarii, N_f = 0,4xn_i + 0,6xn_e, unde N_f – nota finală; n_i – media notelor 

pentru sarcinile de lucru independent, n_e – nota de la examen. 

 

X. CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA FINALĂ 

1. Istoricul mișcării ecologiste din Republica Moldova 

2. Definiția noțiunii de mediu  
3. Definiţia, obiectul şi metoda de reglementare a dreptului mediului 

4. Principiile dreptului mediului 

5. Izvoarele şi sarcinile dreptului mediului 

6. Subiecţii dreptului mediului 
7. Dreptul mediului în sistemul de drept Republicii Moldova 

8. Dauna ecologică şi răspunderea pentru săvârșirea ei 

9. Conceptul de raport de dreptul mediului: definiția, trăsăturile, categorii, condițiile 
10. Structura raportului dreptului mediului 

11. Caracteristica şi structura Ministerului Mediului 

12. Atribuţiile Ministerului Mediului 

13. Drepturile Ministerului Mediului  
14. Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor 

15. Direcţia Prevenirea Poluării  si Gestionarea Deseurilor 

16. Direcţia Resurse Naturale şi Biodiversitate 
17. Directia Managementul Apelor 

18. Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

19. Serviciul Evidenţă şi Control al Fondului Ecologic Naţional 
20. Noţiunea şi caracteristica Inspectoratului Ecologic de Stat 

21. Atribuţiile şi structura Inspectoratului Ecologic de Stat 

22. Serviciul Hidrometeorologic de Stat 

23. Agenţia pentru Geologie şi resurse Minerale 
24. Institutul Naţional de Ecologie şi Geografie 

25. Expediţia Hidrogeologică  

26. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR) 
27. Fondul Ecologic Naţional 

28. Agenţia „Apele Moldovei” 

29. Serviciul Piscicol 
30. Centrul Informaţional de Mediu 

31. Consideraţii generale privind evaluarea impactului şi expertiza ecologică 

32. Procedura evaluării impactului asupra mediului 

33. Sistemul expertizei ecologice. Termenele de realizare a expertizei ecologice de stat.  
34. Finanţarea activităţilor de expertizare ecologică 

35. Efectuarea expertizei ecologice de stat 

36. Controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic 
37. Evidenţa de stat a influenţelor nocive asupra aerului atmosferic 

38. Măsurile juridice de protecţie a aerului atmosferic 
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39. Reglementarea activităţii de protecţie a aerului atmosferic 

40. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei în domeniul protecţiei aerului atmosferic 

41. Apele în calitate de obiect de folosire şi protecţie. Fondul apelor din RM. 
42. Administrarea şi controlul de stat în domeniul folosirii şi protecţiei apelor 

43. Reglementarea juridică a folosinţelor de apă 

44. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei în domeniul folosirii şi protecţiei fondului acvatic 

45. Subsolul ca obiect de folosire şi protecţie. Domeniul public al subsolului 
46. Atribuţiile organelor de stat în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului 

47. Reglementarea juridică a folosirii subsolului 

48. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei miniere 
49. Fondul forestier al RM: consideraţii generale 

50. Administrarea şi gospodărirea fondului forestier.  

51. Cadastrul silvic de stat. 
52. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei silvice 

53. Gestionarea deşeurilor în legislaţia naţională 

54. Cadrul instituţional şi gestionarea deşeurilor în Republica Moldova 

55. Protecţia florei şi faunei  
56. Protecţia peisajului  

57. Protecţia vânatului şi pescuitului 

58. Aspecte ale protecţiei construcţiilor în sens larg 
59. Probleme privind protecţia împotriva resturilor menajere 

60. Protecţia în domeniul activităţilor nucleare 

 

XI. TEMATICA ORIENTATIVA A TEZELOR DE AN / TEZELOR DE LICENŢĂ 

1. Dreptul mediului – ramură distinctă a sistemului juridic al Republicii Moldova 

2. Expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 

3. Principiile dreptului mediului 
4. Protecţia juridică a solului şi subsolului 

5. Sistemul de protecţie a mediului 

6. Protecţia juridică a aerului atmosferic 
7. Regimul juridic de folosire şi protecţie a fondului acvatic 

8. Răspunderea juridică în dreptul mediului 

9. Regimul juridic de folosire şi protecţie a fondului forestier 

10. Probleme internaţionale ale protecţiei mediului ambiant 
11. Protecţia juridică a mediului artificial 

12. Regimul juridic al gestionării deşeurilor în Republica Moldova 

13. Cadrul instituţional al Republicii Moldova în domeniul protecţiei mediului 
14. Protecţia juridică a florei şi a faunei  

 

XII. RESURSE INFORMAȚIONALE ALE CURSULUI 

Convenţii 

1 

Convenţia privind răspunderea civilă 

pentru daune nucleare, încheiată la 
Viena la 21 mai 196 

Aderat 

Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1450-
XIII din 28.01.98 

http://www.iaea.org  

2 

Convenţia privind protecţia fizică a 

materialelor nucleare, întocmită la 

Viena la 28 octombrie 1979 

Aderat 

Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1450-

XIII din 28.01.98 

http://www.iaea.org  

3 

Convenţia cu privire la notificarea rapidă a 

unui accident nuclear, întocmită la 
Viena la 26 septembrie 1986 

Aderat 

Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1450-
XIII din 28.01.98 

http://www.iaea.org  

4 

Convenţia cu privire la asistenţa în caz de 

accident nuclear sau urgenţă radiologică, 

întocmită la Viena la 26 septembrie 1986 

Aderat 

Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1450-

XIII din 28.01.98 

http://www.iaea.org  

5 

Convenţia cu privire la securitatea 

nucleară, întocmită la Viena la 17 iunie 
1994 

Aderat 

Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1450-
XIII din 28.01.98 

http://www.iaea.org  

http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
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6 

Convenţia internaţională privind 

suprimarea actelor de terorism nuclear, 
adoptată la New Yorkla13 aprilie 2005 

Ratificat 

Hotărîrea 

Parlamentului nr.20-
XVI din 21.02. 08 

http://www.un.org/sc

/ctc/pdf/conventions  

 

Acorduri de colaborare 
1. Acordul de colaborare între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Moldova şi 

Ministerul Resurselor Naturale şi Protecţiei Mediului din Republica Belarus în domeniul protecţiei 

mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale (03 decembrie 2008, Minsk) 
2. Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul 

protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în Râul Prut şi în lacul de acumulare Stînca – 

Costeşti (01 august 2003, Stînca - Costeşti) 

3. Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei cu 
privire la cooperarea în scopul implementării Protocolului Kyoto din cadrul Convenţiei de Bază a Naţiunilor 

Unite cu privire la Schimbările Climaterice (Copenhaga, mai 1998) 

4. Acordul între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova şi 
Ministerul Mediului al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi folosirii 

resurselor naturale (22 octombrie 2003, Chişinău) 

5. Acordul între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării teritoriului al Republicii Moldova şi 
Ministerul Mediului şi Protecţiei Teritoriului al Republicii Italiene privind colaborarea în domeniul 

protecţiei mediului (27 iunie 2002, Chişinău) 

6. Protocolul între Departamentul Protecţia Mediului înconjurător al Republicii Moldova şi Ministerul 

Protecţiei Mediului înconjurător al Ucrainei (19 noiembrie 1993, Kiev) 
7. Acordul între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, 

Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale al Ucrainei 

privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos, (5 iunie 
2000, Bucureşti) 

8. Acordul între Departamentul Protecţia Mediului înconjurător al Republicii Moldova şi Ministerul 

Resurselor Naturale şi Protecţiei Mediului al Republicii Belaruse, în domeniul protecţiei mediului 
înconjurător (25 decembrie 1994, Chişinău) 

9. Acordul între Departamentul Protecţia Mediului înconjurător al Republicii Moldova şi Ministerul Apelor, 

Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România, în domeniul folosirii durabile a resurselor naturale (18 martie 

1997, Bucureşti)1  

 

Legile Republicii Moldova 

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 

2. Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991 

3. Codul subsolului Nr. 3 din 02.02.2009 

4. Codul silvic nr.887 din 21.06.96 

5. Codul Penal al Republicii Moldova., nr.985-XV din 18 aprilie 2002 

6. Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 06.06.2002 

7. Legea RM privind protecţia mediului înconjurător, nr.1515-XII din 16.06.1993, Monitorul Oficial nr. 82-

86 din 22.06.2002 

8. Legea RM privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nr.851-XIII 
din 29.05.96, Monitorul Oficial nr. 52-53/494 din 08.08.1996 

9. Legea RM privind protecţia aerului atmosferic nr. 1422-XIII din 17.12.1997, Monitorul Oficial nr. 44-
46/312 din 21.05.1998. 

10. Legea RM privind activitatea hidrometeorologică nr. 1536-XIII din 25. 02.1998 

11. Legea RM privind resursele naturale nr. 1102 – XIII din 06.02. 1997, Monitorul Oficial nr. 40/337 din 
19.06.1997 

12. Legea RM privind apa potabilă nr. 272-XIV din 10.02.1999 

13. Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.98, Monitorul Oficial nr.54-55/378 
din 18.06.1998 

                                                
1http://mediu.gov.md/index.php/despre-minister/directiile-ministerului/109-categorii-in-romana/acte-

normative/tratate-internationale/acorduri-de-colaborare/352-acorduri-de-colaborare 
 

http://www.un.org/sc/ctc/pdf/conventions
http://www.un.org/sc/ctc/pdf/conventions
http://mediu.gov.md/index.php/despre-minister/directiile-ministerului/109-categorii-in-romana/acte-normative/tratate-internationale/acorduri-de-colaborare/352-acorduri-de-colaborare
http://mediu.gov.md/index.php/despre-minister/directiile-ministerului/109-categorii-in-romana/acte-normative/tratate-internationale/acorduri-de-colaborare/352-acorduri-de-colaborare
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14. Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă nr.440-XIII din 

27.04.95, Monitorul Oficial nr. 43/482 din 03.08.1995 

15. Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărarea pămîntului nr. 1308 din 25.07.1997, 
Monitorul Oficial nr. 57-58/515 din 04.09.1997 

16. Legea cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538-XIII din 25.02.98, Monitorul Oficial 
nr. 66-68/442 din 16.07.1998. 

17. Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi 

monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992, Monitorul Oficial nr. 12/366 din 30.12.1992 

18. Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.95, Monitorul Oficial nr. 62-63/688 din 09.11.1995 

19. Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive (daunatoare) nr.1236-XIII din 03.07.97, 

Monitorul Oficial nr. 67-68/557 din 16.10.1997 
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