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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi 

1.2 Facultatea  de Drept 

1.3 Departamentul Drept Public şi Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Drept/Licenţiat în drept 

1.7 Durata studiilor  4 ani (8 semestre) 

1.8 Forma de învăţământ Învăţământ la Distanţă 

1.9 Anul universitar 2019-2020 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL MEDIULUI  

2.2 Coordonatorul 

disciplinei 

Prof.univ.dr. Vasilica NEGRUŢ 

2.3 Titularul activităţilor 

tutoriale 

  

Drd. Doina CUCU 
2.4 

Anul 

de  

studiu 

III 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul 

de 

evaluare 

E5 2.7 

Regimul 

disciplinei 

DO 2.8. 

Categoria 

disciplinei 

DS 2.9. 

Codul  

disciplinei 

DD3101 

 

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

3.1 Total ore din planul de 

învăţământ 

 

42 

din care: 3.2   

          SI 

 

 

28 

3.3 AT   

4 

3.4 TC 

 

 

10 

3.5 

AA 

- 

3.6 Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual suplimentar ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate  6 

Activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri 20 

3.7 Total ore de studiu individual suplimentar 52 

Examinări 4 

Alte activităţi  2 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 

4.1 de curriculum DD1106 

4.2 de competenţe C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a SI - conexiune internet 

5.2 de desfăşurare a AT - sală  dotată cu videoproiector și acces la internet şi echipament de predare 

multimedia 

5.3 de desfășurare a TC - conexiune internet 

5.4 de desfășurare a AA - 
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C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale, prin următorii descriptori: 

Cunoştinţe: 

- identificarea normelor juridice specifice dreptului mediului din sistemul de drept 

românesc; 

-  explicarea şi interpretarea normelor juridice specifice naţionale prin utilizarea 

cunoştinţelor însuşite; 

- identificarea prevederilor legale din legislaţia românească, aplicabile într-un context 

determinat. 

Abilităţi: 

- realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele 

irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice; 

- elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti în vigoare. 

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state, prin următorii descriptori:  

Cunoştinţe: 

- definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în 

interpretarea şi compararea instituţiilor din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul 

altor state; 

- interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român şi cele ale dreptului european 

şi dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative şi interpretative; 

- interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea 

raportului dintre instituţiile dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului 

altor state. 

Abilităţi: 

- realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, 

european şi cele ale altor state într-un context determinat, cu utilizarea metodelor şi 

tehnicilor specifice; 

- elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea  metodelor de comparare a legislaţiei 

naţionale, europene şi a legislaţiei altor state. 
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CT.1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență 

profesională, prin capacitatea de a iniţia și dezvolta proiecte complexe inovatoare teoretice şi practice în 

domeniul dreptului 

CT.2. Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții 

din domeniul juridic, prin realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor 

profesionale specifice 

CT.3. Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei 

activități profesionale, prin  utilizarea  eficientă  a  abilităţilor lingvistice,   a   cunoştinţelor   de tehnologia 

informației și a  comunicării,   prin   corelarea   cu necesitățile și facilitățile de dezvoltare profesională  

specifice organizaţiei 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei - identificarea izvoarelor şi principiilor dreptului mediului; 

- identificarea normelor juridice cu privire la modalităţile de protecţie, 

conservare şi dezvoltare a componentelor naturale ale mediului 

înconjurător; 

- identificarea normelor juridice care reglementează răspunderea juridică 

în dreptul mediului. 

Obiectivele disciplinei rezonează cu logica internă a planului de învăţământ 

şi vizează o justă îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului 

cu aceea de specialitate. 

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea noţiunilor specifice dreptului 

mediului; 

- înţelegerea necesităţii participării publicului la elaborarea şi aplicarea 

deciziilor de mediu; 

- cunoaşterea aspectelor privind fenomenele de poluare, precum şi 

modalităţile de protecţie, conservare şi dezvoltare a componentelor 

naturale ale mediului înconjurător; 

- înţelegerea normelor care reglementează domeniul răspunderii juridice în 

dreptul mediului. 
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8. Conţinuturi 

8.1 Studiu individual Nr. ore Observaţii 

Tematică generală   

I. Privire generală asupra mediului. Aspecte introductive 

1. Noţiunile de mediu şi de protecţie a mediului 

2. Despre poluare şi consecinţele ei 

3. Ocrotirea mediului-problemă a contemporaneităţii 

4. Etapele organizării şi legiferării ocrotirii mediului în ţara noastră 

2 ore  

II. Dreptul mediului  în sistemul dreptului românesc 

1. Apariţia dreptului mediului 

2. Obiectul şi metoda dreptului mediului 

3. Raporturile juridice de drept al mediului 

4. Definiţia dreptului mediului 

5. Izvoarele dreptului mediului 

6. Principiile dreptului mediului 

7. Modalităţi de realizare a principiilor 

8. Dreptul omului la un mediu sănătos 

9. Participarea publicului la decizia de mediu  

4 ore  

III. Reglementarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra 

mediului. Regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, precum şi al 

deşeurilor 

1. Procedura de autorizare a activităţilor economice şi sociale cu impact 

asupra mediului 

2. Regimul juridic al substanţelor şi preparatelor periculoase 

3. Regimul juridic al deşeurilor  

2 ore  

IV. Aspecte juridice ale menţinerii echilibrului ecologic  al agriculturii 

1. Necesitatea dezvoltării agriculturii în concordanţă cu cerinţele 

ecologice 

2. Regimul îngrăşămintelor chimice şi al pesticidelor 

 

2 ore  

V. Utilizarea energiei nucleare, poluarea radioactivă şi  protecţia 

împotriva radiaţiilor 

1. Particularităţile poluării radioactive 

2. Condiţiile de desfăşurare a activităţii nucleare in ţara noastră şi 

controlul activităţii în domeniul nuclear 

3. Supravegherea stării de sănătate a personalului expus 

profesional, a populaţiei şi a mediului 

2 ore  

VI. Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii 

Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice 

1. Consideraţii generale. Importanţa apelor 

2. Poluarea apei 

3. Administrarea, gospodărirea şi folosinţă apelor în ţara noastră 

4. Protecţia apelor în ţara noastră 

2 ore  

VII. Protecţia atmosferei 

1. Consideraţii generale privind poluarea aerului 

2. Protecţia atmosferei în ţara noastră 

3. Protecţia spaţiului extraatmosferic 

2 ore  

VIII. Protecţia solului şi a subsolului 

1. Consideraţii generale cu privire la degradarea solului 

2. Măsuri legale de conservare şi protecţie a solului şi subsolului 

2 ore  

IX. Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie 

1. Importanţa fondului forestier. Regimul juridic al pădurilor 

2. Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului 

3. Gospodărirea fondului forestier, proprietate publică 

4. Asigurarea integrităţii şi dezvoltării fondului forestier 

5. Fondul forestier proprietate privată 

6. Protecţia terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră din afara 

fondului forestier 

2 ore  

X. Protecţia faunei terestre şi acvatice 

1. Consideraţii generale 

2. Protecţia faunei în ţara noastră 

2 ore  

XI. Regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii 2 ore  
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1. Scurt istoric 

2. Noţiunea de „arie protejată” şi noţiunea de „Monument al 

naturii”. Măsuri juridice de conservare şi protecţie 

3. Rezervaţia biosferică „Delta Dunării” 

XII. Protecţia aşezărilor umane 

1. Consideraţii generale. Conceptul de aşezare umană 

2. Obiectivele protecţiei aşezărilor umane 

3. Protecţia factorilor naturali de mediu în aşezările umane şi rolul 

serviciilor de gospodărire comunală în protecţia acestora 

4. Reglementarea activităţilor de construcţii in aşezările urbane 

5. Alte reglementări privind protecţia aşezărilor umane 

2 ore  

XIII. Răspunderea juridică în domeniul protecţiei mediului 

1. Precizări prealabile 

2. Răspunderea contravenţională 

3. Răspunderea penală 

4. Răspunderea civilă 

2 ore  

 8.2 Activităţi tutoriale Metode şi procedee didactice Observaţii 

Nr. ore 

AT1: Privire generală asupra dreptului mediului  explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul 

de caz, analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

2 ore 

AT2: Dezvoltarea, conservarea şi protecţia 

componentelor naturale ale mediului înconjurător 
 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul 

de caz, analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

2 ore 

8.3. Lucrări de verificare/Teme de control Metode şi procedee didactice Observaţii 

Nr. ore 

TC1 : Reglementări naţionale şi europene 

referitoare la dreptul la un mediu sănătos şi 

echilibrat ecologic 

 5 ore 

TC2 : Particularităţi ale răspunderii juridice civile 

în dreptul mediului 

 5 ore 

8.3. Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

- Duşca, Anca Ileana (2014).  Dreptul mediului. Ediţia a II-a. Bucureşti: Universul Juridic 

- Duţu, Mircea, Duţu, Andrei (2014). Dreptul mediului. Ediţia 4. Bucureşti: Editura C.H. Beck 

- Duţu, Mircea, Duţu, Andrei (2015). Răspunderea în dreptul mediului. București: Editura Academiei Române 

- Ilie, Barbu Adrian (2017). Dreptul mediului. Bucureşti: Editura C.H. Beck 

- Negruț, Vasilica (2018). Dreptul european al mediului. Galați: Editura Universitară „Danubius” 

- Suport de studiu disponibil pe platforma Danubius Online  

Bibliografie complementară 

- Cobzaru, Angelica (2012). Principiile dreptului european al mediului. Bucureşti: Universul Juridic 

- Duşca, Anca Ileana (2015).  Dreptul mediului. Caiet de seminar. Bucureşti: Universul Juridic 

- Duţu, Mircea (2013). Introducere in dreptul penal al mediului. Bucureşti: Editura Hamangiu 

- Făinişi, Florin (2014). Dreptul mediului. Bucureşti: Pro Universitaria 

- Manu, Gabriel (2017). Contravenţia de mediu. Bucureşti: Universul Juridic 

- Oneţ, Cristina (2017). Dreptul mediului. Bucureşti: Universul Juridic  

- Trușcă, Andrada Mihaela (2012). Particularităţile răspunderii juridice în dreptul mediului. Bucureşti: 

Universul Juridic 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei Dreptul mediului are  în vedere cadrul legal instituit în materie. Se asigură, în acest fel, accesul la 

ocupaţii specifice domeniului juridic, conform COR. Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei 

discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale 

cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului mediului şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală 

specifică. 

 

 

 



5                                                                                                                                                         Cod: ID-02-Ed4-R0-F2 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală (%) 

10.4 Evaluare finală  Se evaluează răspunsurile Examen scris 70 

10.5 TC Se evaluează răspunsurile Evaluare continuă 30 

10.6 Standard minim de performanță 

- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei transmise. 

                               
Data completării:  Semnătura coordonatorului de disciplină 

   

Data avizării în departament:       Semnătura directorului de departament 

  

 


