
na LINC

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI
PROBLEMELE SALE.

Fapte, idei,
opinii, controverse

- note de curs -

Editura Muzeului Ţării Crișurilor

Oradea

2012



Beferezri stiintifici:
Cemetător>=

pal
dr. Elena TEODOREANUm principal dr. Carmen DRAGOTĂ

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
LINC, RIBANA

Mediul înconjurător și problemele sale 7 Line Ribana. -
Oradea : Editura Muzeului Ţării Crișurilor, 2012

Bibliogr.
ISBN 978-973-7621-41-2

504

Coperta: Ovi D. Pop, Duran's Oradea
Foto: Râpele de la Mierag (Dealurile Codrului- Depresiunea Beiușului)CET Oradea

Tipărit la Duran's Oradea
Str. luliu Maniu, nr. 48
www.durans.ro



CUPRINS

ELEMENTE DE LEGISLAȚIE PRIVIND MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR

1. Noţiuni generale
2. Poluarea şi implicaţiile sale în dreptul mediului
3. Etapele organizării şi legiferării ocrotirii mediului în

România
4. Organizarea protecției mediuluiîn România
5. Acte normative care reglementează protecția mediului

în România
6. Cadrul instituțional specific protecției mediului şi

conservării naturii pe plan internațional
7. Câteva elemente de legislaţie internațională a mediului
8. Conferinţele Mondiale în domeniul protecției mediului
9. Obiectul şi metoda mediului înconjurător
10. Aspecte privind funcţiile şi principiile dreptului

mediului înconjurător
10. Sisteme internaţionale de supraveghere (monitoring)

a poluării mediului
12. Bilanţurile de mediu, evaluarea riscului, studiile de

impact
13. Calendar internaţional (parţial) al manifestărilor

privind mediul înconjurător
14. Bibliografie orientativă

POPULAȚIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
2.1. Aspecte demografice
2.2. Populaţiile premoderne şi impactul asupra mediului
2.3. Populaţia umană în epoca modernă şi contemporană

şi impactul asupra mediului
2.4. Dezechilibrele ecologice - probleme majore ale

omenirii
2.4.1. Suprapopularea şi utilizarea neraţională a

terenurilor - pericole care amenință omul şi natura
2.4.1.1. Suprapopularea
2.4.1.2. Paradoxul demografic al planetei - „iarna

demografică”
2.4.1.3. Biodiversitate şi utilizarea (ne)rațională a

terenurilor
2.4.2. Degradarea solurilor
2.4.3. Epuizarea resurselor de apă
2.4.4. Reducerea resurselor de peşte oceanic

2.5. Foametea şi sărăcia - cauze şi efect a degradării
mediului
2.6. Diminuarea stratului de ozon stratosferic
2.7. Efectul de seră şi încălzirea globală
2.7.1. Efectul de seră natural
2.7.2. Efectul de seră antropic

2.8. Schimbările climatice (probabile)
2.8.1. Schimbări climatice (?) în perioada istorică
2.8.2. Efectele probabilelor schimbări climatice

2.9. Pădurile tropicale: defrişarea şi consecințele sale
2. 10. Habitatul uman şi mediul înconjurător

2.10.1. Evoluție şi dezvoltare
2.10.2. Urbanizarea şi mediul
2.10.3. Aşezările umane - surse de degradare a

mediului. Poluarea aşezărilor urbane

CÂTEVA CONCLUZII...
Bibliografie orientativă
Anexa 1 - Armonizarea legislaţiei româneşti cu legislația
Uniunii Europene în domeniul protecției mediului (Acquis-ul
comunitar de mediu)
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