
FIŞA DISCIPLINEI 

2017-2018 
 

Denumirea disciplinei Dreptul mediului  
Codul 
disciplinei 

D.D.3.5.6 

Anul de studiu III Semestrul* V Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DG - generală, DS - de specialitate, DE - economică/managerială, DU - umanistă 
Ds 

Regimul disciplinei {Ob - obligatorie, Op - opţională, F - facultativă} Ob Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 42 Total ore studiu individual 70 Total ore pe semestru 112 

Titularul disciplinei Conf. univ. dr. Milena Tomescu, asist. univ. dr. Maria - Cristina Petre 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea Drept 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) 

Departamentul Drept privat 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

Ştiinţe juridice 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 42 28 14   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

 

Recomandate 

 

 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 22 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

6  12. Documentare pe INTERNET 6 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 10  13. Alte activităţi …  

7. Pregătire lucrări de control 0  14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 70 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 

 cunoaşterea reglementărilor juridice privind protecţia mediului pe plan intern şi internaţional; 

 înţelegerea regulilor de aplicare a normelor privind protecţia mediului înconjurător; 

  înţelegerea raportului între reglementarea internaţională, regimul UE şi dreptul intern în 
materia protecţiei mediului înconjurător; 

 înţelegerea specificului şi principiilor Dreptului mediului. 

  

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 

a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

  explicarea dreptului fundamental la un mediu sănătos şi a implicaţiilor acestuia pe plan 
material şi procesual; 

  interpretarea normelor care au ca scop protecţia mediului înconjurător potrivit finalităţii 
acestora şi a principiilor dreptului mediului; 

  explicarea poziţiei şi a drepturilor şi obligaţiilor subiectelor de drept în ceea ce priveşte 
conservarea, dezvoltarea şi protecţia elementelor mediului. 

   

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 

utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

  analiza normelor care au ca obiect conservarea, dezvoltarea şi protecţia factorilor naturali 
şi ai celor creaţi prin activităţi umane; 

  corelarea normelor din reglementarea  cadru în domeniul protecţiei mediului cu reglementările 
speciale şi cu normele internaţionale în materie; 

  corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică. 

   

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de 

valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile 

ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea  

în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la 

propria dezvoltare profesională) 

 înţelegerea importanţei şi a rolului Dreptului mediului în raport cu alte ramuri de drept;  

 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă şi aplicarea 
corespunzătoare a noilor legi sau modificări legislative şi a jurisprudenţei; 

  implementarea ideii de corelaţie între reglementarea Uniunii Europene, internaţională şi 
naţională; 

 respectarea normelor imperative privind protecţia mediului şi a dreptului fundamental la un 
mediu sănătos; 

 promovarea drepturilor organizaţiilor neguvernamentale cu rol în protecţia mediului; 

 formarea conştiinţei de mediu. 
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Tabla de materii 

 

 Tema 1: Probleme generale privind protecţia mediului  
Noţiuni generale privind protecţia mediului. Noţiunea de mediu. Poluarea şi 
implicaţiile ei. Mijloacele de protecţie a mediului. 

 Tema 2: Dreptul mediului ca ramură autonomă de drept 
Noţiunea şi importanţa  dreptului mediului. Obiectul şi metoda dreptului mediului. 
Raporturile juridice de dreptul mediului. Locul şi rolul dreptului mediului. Caracterul 
orizontal al dreptului mediului. Importanţa protecţiei mediului după intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona şi a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

 Tema 3: Principiile dreptului mediului  
Principiul poluatorul plăteşte. Principiul prevenirii. Principiul precauţiei. Principiul 

cooperării. Principiul sic utere tuo. Principiul informării şi consultării. Principiul 
notificării. Alte principii. 

 Tema 4: Dreptul fundamental la un mediu sănătos 
Garantarea dreptului fundamental la un mediu sănătos. Conţinutul dreptului 
fundamental la un mediu sănătos. Jurisprudenţa CEDO în materie. Hotărârile 
împotriva României în materie. 

 Tema 5: Garanţiile procedurale ale dreptului fundamental la un mediu sănătos 
Accesul la informaţia de mediu. Participarea publicului la decizia de mediu. Accesul 
la justiţie în materie de mediu. Rolul organizaţiilor neguvernamentale. Dreptul la 
repararea prejudiciului de mediu. 

 Tema 6: Reglementarea activităţilor cu impact asupra mediului 
Avizul de mediu. Acordul de mediu. Autorizaţia de mediu. Autorizaţia integrată de 
mediu. Rolul evaluării impactului asupra mediului şi al bilanţului de mediu. 

 Tema 7: Protecţia atmosferei, a apei şi a solului pe plan intern şi internaţional 
Protecţia atmosferei în dreptul intern. Protecţia atmosferei în dreptul internaţional. 
Consideraţii generale privind poluarea apei. Regimul juridic al apelor în România. 
Măsuri legale privind protecţia zonelor costiere. Protecţia fluviilor şi a lacurilor 
internaţionale. Protecţia mărilor şi a oceanelor.  

 Tema 8: Conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier şi protecţia 
altor forme de vegetaţie terestră 
Noţiuni generale privind protecţia fondului forestier. Principiile protecţei şi dezvoltării 
durabile a fondului forestier. Proprietatea asupra fondului forestier. Administrarea şi 
gospodărirea pădurilor. Circulaţia terenurilor din fondul forestier. Protecţia fondului 
forestier naţional. Răspunderi şi sancţiuni. Protecţia altor forme de vegetaţie terestră. 

 Tema 9: Protecţia faunei terestre şi acvatice. Protecţia şi conservarea ariilor 
naturale 
Importanţa protecţiei animalelor. Protecţia animalelor sălbatice supuse vânatului. 
Protecţia animalelor şi păsărilor sălbatice din grădinile zoologice şi a faunei piscicole 
din acvarii. Măsuri de protecţie a animalelor domestice. Protecţia animalelor folosite 
în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale. Protecţia fondului piscicol. 
Reglementări internaţionale privind protecţia şi conservarea animalelor. 
Principiile care stau la baza reglementării reţelei naţionale de arii naturale protejate. 
Categorii de arii naturale şi de zone de protecţie din patrimoniul natural. Conservarea 
habitatelor şi a speciilor. Regimul juridic al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 

 Tema 10: Protecţia mediului în aşezările umane 
Conceptul de așşzare umană din perspectiva ecologiei sociale. Obiectivele protecţiei 
mediului în aşezările umane. Protecţia factorilor naturali din aşezările umane. 
Planurile de amenajare a teritoriului şi rolul lor în protecţia mediului în aşezările 
umane.  

 Tema 11: Regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, precum şi al 
deşeurilor de orice fel. Regimul juridic al activităţilor nucleare 
Regimul juridic al substanţelor şi preparatelor periculoase. Regimul juridic al 
deşeurilor. Transportul peste frontieră al deşeurilor şi mărfurilor periculoase. Regimul 
juridic al activităţilor nucleare. 
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Principiile şi condiţiile desfăşurării activităţilor nucleare în România. 
Cooperarea internațională în domeniu. 

 Tema 12: Răspunderea civilă pentru prejudicii aduse mediului 
Răspunderea civilă pentru prejudicii aduse mediului potrivit Noului Cod civil. 
Răspunderea pentru prejudicii aduse mediului conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
Răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului 
asupra mediului.  

 Tema 13: Particularităţile răspunderii de mediu în alte domenii, precum  
şi a statelor  în domeniul protecţei mediului conform convenţiilor şi 
tratatelor internaţionale  
Particularităţile răspunderii contravenţionale în domeniul protecţiei mediului. 
Particularităţile răspunderii penale de mediu. Particularităţile răspunderii 
statelor pentru pagube aduse mediului.   

 Tema 14: Influenţa dreptului mediului asupra altor ramuri de drept 
Limítele dreptului de proprietate în raport cu protecţia mediului. Influenţa 
răspunderii de mediu asupra răspunderii civile delictuale. Limitarea altor 
drepturi fundamentale în raport cu dreptul fundamental la un mediu sănătos.  
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
Daniela Marinescu, Maria-Cristina Petre, Tratat de dreptul mediului, Editura Universitară, 
Bucureşti, 2014 
Prelegerile de curs 
Legislaţia relevantă în materie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
Lucrare scrisă. 
 
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
Să dovedească însuşirea minimă a materiei 

Lucrarea să nu conţină erori grave 
Activitate minimă în timpul semestrului 

 
 
 
 

 
Răspuns corect la toate subiectele 

Activitate susţinută în timpul semestrului 
Cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din 

bibliografia indicată 

 
 
 

Data completării:          Semnătura titularului: 
   
                                                                
                                                                    Conf. univ. dr. Milena Tomescu       ____________________ 
 
 
                                                                     Asist. univ. dr. Maria - Cristina Petre   ____________________ 
 


