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Tematica 

I. Surse de degradare a mediului – categorii, forme de manifestare, impacturi specifice la 

nivelul calității mediului [1, 3] 

II. Sistemul de indicatori descriptivi-stare-presiune-impact-răspuns-performanţă (DPSIR) [2]. 

III. Artificializarile topografice, hidraulice și biotice [5] 

IV. Amenințări majore la adresa biodiversității [4] 

V. Reţeaua ecologică Natura 2000 – structură, mod de administrare, instrumente de finanțare. 

[4, 9] 

VI. Evaluarea impactului asupra mediului – definire, obiective generale şi etape. Actori, 

documente şi decizii în procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Acte tehnico-

juridice emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului – definire, termene de 

validitate şi modalităţii de obţinere. [6, 7, 8] 
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