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FIŞA DISCIPLINEI 
 

DREPTUL MEDIULUI, 2020-2021 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 

1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 

1.7 Forma de învățământ IF 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul mediului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Ramona Duminică 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Adriana Pirvu 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul disciplinei S/O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 
 
- 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
 
- Dotarea corespunzătoare a sălii de curs 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si internationale 
în vigoare 
C3.2. Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale 
prin utilizarea cunostintelor însusite 
C3.4. Realizarea studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care au 
incidenta în rezolvarea unor situatii specifice 
C3.3. Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca, europeana sau internationala, aplicabile într-un 
context 
determinat 
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc si european si aprincipalelor instrumente 
juridice 
internationale 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei constă în asimilarea de către studenţi a legislaţiei 
naţionale, europene şi internaţionale în domeniul protecţiei mediului, precum şi 
dezvoltarea capacităţii destinatarilor săi  de a opera cu cunoştinţele nou dobândite prin 
aplicarea acestora în cadrul cazurilor practice. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Cunoaşterea reglementărilor din domeniul protecţiei mediului la nivel naţional, unional şi 
internaţional şi înţelegerea raportului dintre dreptul intern în materie şi dreptul internaţional 
şi unional 
Înţelegerea principiilor dreptului mediului şi a noţiunilor specifice 
Cunoaşterea mijloacelor de apărare a dreptului fundamental la un mediu sănătos şi a 
modalităţilor de ocrotire a principalilor factori de mediu la nivel intern, unional şi 
internaţional 
Cunoaşterea modului de organizare, funcţionare şi a atribuţiilor structurilor instituţionale cu 
rol în protecţia mediului precum şi a procedurii de reglementare 
 
B. Obiective procedurale 
 Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
 Deprinderea studenţilor în interpretarea şi aplicarea normelor care au ca scop protecţia 
mediului înconjurător potrivit finalităţii acestora şi a principiilor dreptului mediului  
Explicarea drepturilor şi obligaţiilor subiectelor de drept în domeniul ocrotirii, conservării 
şi ameliorării elementelor mediului înconjurător 
 
C. Obiective atitudinale 
Formarea conştiinţei juridice ecologice 
Înţelegerea rolului dreptului mediului în cadrul sistemului de drept şi în viaţa socială 
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative 
noi şi a jurisprudenţei în domeniu 
Susţinerea organizaţiilor nonguvernamentale cu rol în protecţia mediului  
 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Importanţa dreptului mediului şi locul său în cadrul 
sistemului de drept  

1.1. Definiţia dreptului mediului 
1.2. Funcţiile dreptului mediului 
1.3. Delimitarea dreptului mediului de alte ramuri de drept 

2  

 
Prelegere 
Dezbatere 

Suport documentar 

2 

Obiectul de reglementare, metoda de reglementare şi 
noţiunile specifice dreptului mediului   

2.1. Obiectul de reglementare 
2.2. Metoda de reglementare 
2.3. Noţiuni specifice dreptului mediului 

3 

3 

Izvoarele dreptului mediului  

Noţiunea şi clasificarea izvoarelor dreptului mediului 
3.1. Izvoare interne ale dreptului mediului 
3.2. Izvoare internaţionale ale dreptului mediului 
3.3. Izvoare unionale ale dreptului mediului 

3 

4 

Principiile generale ale dreptului mediului 

4.1. Noţiunea şi clasificarea şi importanţa principiilor dreptului 
mediului 
4.2.  Modalităţile de implementare a principiilor şi elementelor 
strategice 
4.3.  Principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici 
sectoriale 
4.4. Principiul precauţiei în luarea deciziei 
4.5. Principiul acţiunii preventive 
4.6. Principiul reţinerii poluanţilor la sursă 
4.7. Principiul „poluatorul plăteşte” 
4.8. Principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor 
specifice cadrului biogeografic natural 

3 

5 

Raportul juridic de drept al mediului  

5.1. Definiţia şi caracterele raportului juridic de mediu 
5.2. Categorii de raporturi juridice de mediu 
5.3. Structura raportului juridic de mediu 

2 

6 
Dreptul fundamental la un mediu sănătos şi echilibrat 
ecologic  

3 
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6.1. Reglementarea dreptului la un mediu sănătos la nivel 
internaţional şi unional 
6.2. Consacrarea în jurisprudenţa C.E.D.O. a dreptului la un 
mediu sănătos  
6.3. Recunoaşterea şi garantarea dreptului la un mediu sănătos 
ca drept fundamental în legislaţia naţională 

7 

Structuri instituţionale cu rol în protecţia mediului  

7.1. Organizaţii internaţionale, regionale şi subregionale 
7.2. Autorităţi naţionale cu rol în protecţia mediului 
7.3. Instituţii ale Uniunii Europene care contribuie prin 
activitatea lor la ocrotirea, conservarea şi dezvoltarea mediului 
înconjurător 

3 

8 

Procedura de reglementare specifică dreptului mediului 

8.1. Actele de reglementare. Noţiune, trăsături, categorii 
8.2. Emiterea actelor de reglementare. Competenţa 
8.3. Procedurile de emitere a actelor de reglementare. Reguli 
generale 
8.4. Valabilitatea actelor de reglementare 

3 

9 

Protecţia juridică a principalilor factori de mediu în dreptul 
intern şi răspunderea juridică în materie 

9.1. Protecţia juridică a atmosferei 
9.2. Protecţia juridică a apei 
9.3. Protecţia juridică a solului şi subsolului 

3 

10 

Protecţia juridică a principalilor factori de mediu în dreptul 
internaţional şi european  

10.1. Protecţia juridică a atmosferei în dreptul internaţional şi 
european 
10.2. Protecţia juridică a apei în dreptul internaţional şi 
european 
10.3. Protecţia juridică a solului şi subsolului în dreptul 
internaţional şi european 

3 

Bibliografie obligatorie 
Ramona Duminică, Introducere în dreptul mediului, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, disponibilă pe learn.upit.ro. 
Bibliografie opțională 
Anca Ileana Duşcă, Dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 
Adrian Barbu Ilie, Dreptul mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017. 
Mircea Duţu, Andrei Duţu, Dreptul mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014. 
Costel Ene, Dreptul mediului. Noţiuni, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011. 
Florin Făinişi, Dreptul mediului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014. 
Mirela Gorunescu, Infracţiuni contra mediului înconjurător, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011. 
Daniela Marinescu,Tratat de dreptul mediului, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 
2010. 
Ernest Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009.  
Andrada Trușcă, Particularitățile răspunderii juridice în dreptul mediului, Editura Universul Juridic, București, 2012. 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 

competențelor vizate, a modalităților de evaluare, distribuirea 
temelor de casă şi a referatelor. 

1 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare  temă de 

casă, test de 
verificare 

2 

Importanţa dreptului mediului şi locul său în cadrul 
sistemului de drept  

 

1 

3 

Obiectul de reglementare, metoda de reglementare şi 
noţiunile specifice dreptului mediului   

 

1 

4 
Izvoarele dreptului mediului  

 
1 

5 
Principiile generale ale dreptului mediului 

 
2 

6 
Raportul juridic de drept al mediului  

 
1 

7 

Dreptul fundamental la un mediu sănătos şi echilibrat 
ecologic  

 

1 

8 
Structuri instituţionale cu rol în protecţia mediului  

 
1 

9 
Procedura de reglementare specifică dreptului mediului 

 
1 
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10 

Protecţia juridică a principalilor factori de mediu în dreptul 
intern şi răspunderea juridică în materie 

 

2 

11 

Protecţia juridică a principalilor factori de mediu în dreptul 
internaţional şi european  
 

2  
 

Bibliografie obligatorie 

Ramona Duminică, Introducere în dreptul mediului, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, disponibilă pe learn.upit.ro. 
Bibliografie opțională 
Anca Ileana Duşcă, Dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 
Adrian Barbu Ilie, Dreptul mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017. 
Mircea Duţu, Andrei Duţu, Dreptul mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014. 
Costel Ene, Dreptul mediului. Noţiuni, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011. 
Florin Făinişi, Dreptul mediului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014. 
Mirela Gorunescu, Infracţiuni contra mediului înconjurător, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011. 
Daniela Marinescu,Tratat de dreptul mediului, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 
2010. 
Ernest Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009.  
Andrada Trușcă, Particularitățile răspunderii juridice în dreptul mediului, Editura Universul Juridic, București, 2012. 

 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 

 Însuşirea corectă a conceptelor specifice dreptului mediului 

 Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor  din domeniul 
juridic. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 
Pondere 
din nota 

finală 

10.4 Curs 

 
- corectitudinea cunoştinţelor;  
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate. 
 

 
 
 Evaluare finală (întrebări tip grilă) 

 
 
30 %  
 
 
 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

 
-participarea activă la seminar 
- rezolvarea cazurilor practice;  
- gradul de asimilare a cunoștințelor de 
specialitate 
- gradul de încadrare în cerinţele impuse în ceea 
ce priveşte realizarea referatului şi a temei de 
casă. 

 
Prezenta 
 
Test de verificare scris 
 
Temă de casă 
 
Prezentarea referatului 
 
 

 
10% 
 
 
20% 
 
20% 
 
20% 

10.6. Standard minim 
de performanţă 

 
1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale disciplinei 
2. Prezentarea referatului 
3. Prezentarea temei de casă 
4. Nota 5 la testul scris  
5. Nota 5 la evaluarea finală 

 
Data completării   Titular disciplină,                Titular de seminar, 
25 septembrie 2020             Lect. univ. dr. Ramona Duminică        Lect. univ. dr. Adriana Pirvu 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
30 septembrie 2020    (prestator)   (beneficiar), 
        Lect. univ. dr. Daniela Iancu       Lect. univ. dr. Daniela Iancu 
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