
  

 
 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 
Tutoriat 1 
Examinări 5 
Alte activităţi ...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 119 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Extensiunea Bălţi 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii II - Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT EUROPEAN – EXTENSIUNEA BĂLȚI 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL EUROPEAN AL MEDIULUI 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ. dr. Dănoi Ion 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ. dr. Dănoi Ion 
2.4 An de 
studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare Examen 2.7 Regimul 

discipinei* OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Cunoașterea noțiunilor și a instituțiilor dreptului mediului 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



  

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
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e 

pr
of

es
io

na
le

 

C.1.  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corectă a noţiunilor specifice dreptului european al 
mediului 
C.2.  Capacitatea de a interpreta şi aplica textul de lege în anumite cazuri practice 
C.3.  Însuşirea principiilor şi normelor care guvernează activitatea de protecție a mediului  
C.4.  Corelarea şi compararea reglementărilor în domeniul protecției mediului în dreptul naţional şi 
dreptul european 
C.5.  Soluţionarea corectă a unor situaţii juridice referitoare la activitatea de protecție a factorilor de 
mediu prin aplicarea legislaţiei în vigoare 
C.6.   Capacitatea de a elabora argumente în sprijinul propriilor idei în legătură cu rotecția mediului 

C
om
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e 
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le

 

CT.1.  Aplicarea dispoziţiilor din dreptul privat şi din dreptul public în materia dreptului european al 
mediului. 
CT.2.  Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 
CT.3.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum şi în echipă 
CT.4. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Cursul Dreptul european al mediului va urmări identificarea şi asimilarea principalelor probleme de 

practică instituţională şi judiciară, în materia dreptului la un mediu sănătos și protejat ecologic, cu 
componentă europeană.  În acest context, studenții masteranzi vor putea aprofunda aspecte privind 
condiţiile și procedurile de urmat pentru acțiunile de protecție a mediului, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. 

7.
2 
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bi
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice noţiunile, dar şi mecanismele de realizare a protecţiei mediului 
 Utilizeze textele de lege din domeniul dreptului european al mediului în soluţionarea unor 

cazuri practice 
 Să deruleze o procedură de protecție a factorilor de mediu 

 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Politica şi strategia Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei 
mediului 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

2. 
Cooperarea în domeniul mediului 
între instituţiile comunitare şi cele 
naţionale 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

3. Principiile protecţiei mediului în 
Uniunea Europeană 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

4. 
Instituții ale Uniunii Europene cu 
atribuții în domeniul protecției 
mediului 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

5. Instrumente financiare cu rol în 
domeniul protecţiei mediului 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 



  

 
 

6. 
Protecţia aerului şi reglementări 
privind schimbările climatice în 
Uniunea Europeană 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

7. Protecţia apelor în Uniunea 
Europeană 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

8. Protecția solurilor în Uniunea 
Europeană 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

9. 
Protecția pădurilor și a altor forme 
de vegetație în Uniunea 
Europeană 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

10. Managementul deşeurilor în 
Uniunea Europeană 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

11. Regimul juridic al activităţii 
nucleare 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

12. Adoptarea şi respectarea măsurilor 
pentru protecţia mediului. 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

13. Controlul aplicării normelor de 
protecţie a mediului 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

14. Răspunderea juridică pentru 
daune ecologice 

Prelegere şi prezentare 
interactivă 2 ore 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale:  
 
- Gh.Durac, L.Bouriaud, Dreptul mediului. Răspunderea juridică pentru daune ecologice, Ed. Junimea, 

Iaşi, 2004. 
- A. Cobzaru, Principiile dreptului european al mediului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 
- M. Coșea, A. Dunărințu, Politici de mediu și strategii de dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană, 

Editura  Pro Universitaria, București, 2013; 
- F. Brașoveanu, Dreptul europen al mediului, Editura Pro Universitaria, București, 2013; 
- A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;  
- M.A. Dumitraşcu, Dreptul Uniunii Europene şi specificitatea acestuia, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2015;  
- M. Tomescu, Ş.A. Stănescu, Condiţiile răspunderii juridice pentru daune aduse mediului potrivit 

Directivei 2004/35/CE, în Revista română de drept al afacerilor nr. 11/2006;  
- M. Duţu,Tratat de dreptul mediului, Ed. CH BECK, Bucureşti, 2007;  
- D. Mazilu, Drept comunitar al mediului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2008;  
- E.Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Ed.Lumina CH BECK, Bucureşti, 2009; 
- M.C. Petre, Drept comunitar al mediului. Culegere de speţe, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008;  
- M.C. Petre, Regimul juridic naţional şi internaţional al deşeurilor, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;  
- D. Marinescu, M.C. Petre, Tratat de dreptul mediului, ed. Universitară, Bucureşti, 2014. 
 
Referinţe suplimentare: 
 
- M. Prieur, Le droit de l’environnement, 6eme édition, Precis, Dalloz, Paris, 2011; 
- Raphael Romi, Droit europeen et international de l’environnement, Montchrestien, Paris, 2005; 
- A. Kiss, J. Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Ed. Pedone, 2000; 
- L. Krammer, European environmental law, Ed. Sweet & Maxwell, London, 1995; 
- A. Kiss, D. Shelton, Manual of european environmental law, Cambrige University Press, 1993. 



  

 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice)

1. 
Politica şi strategia Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei 
mediului 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

2. 
Cooperarea în domeniul mediului 
între instituţiile comunitare şi cele 
naţionale 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

3. Principiile protecţiei mediului în 
Uniunea Europeană 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

4. 
Instituții ale Uniunii Europene cu 
atribuții în domeniul protecției 
mediului 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

5. Instrumente financiare cu rol în 
domeniul protecţiei mediului 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

6. 
Protecţia aerului şi reglementări 
privind schimbările climatice în 
Uniunea Europeană 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

7. Protecţia apelor în Uniunea 
Europeană 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

8. Protecția solurilor în Uniunea 
Europeană 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

9. 
Protecția pădurilor și a altor forme 
de vegetație în Uniunea 
Europeană 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

10 Managementul deşeurilor în 
Uniunea Europeană 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

11. Regimul juridic al activităţii 
nucleare 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

12. Adoptarea şi respectarea măsurilor 
pentru protecţia mediului. 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

13. Controlul aplicării normelor de 
protecţie a mediului 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 
caz. 

2 ore 

14.  Răspunderea juridică pentru 
daune ecologice 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, studiul de 

2 ore 



  

 
 

 

 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
21.09.2021 Conf.univ. dr. Dănoi Ion Conf.univ. dr. Dănoi Ion 
 
 
 

 
 

 

Data avizării în departament Director de departament 
24.09.2021 Lect. univ. dr. Olga Andreea Urda 
 

caz. 

Bibliografie 
- A. Cobzaru, Principiile dreptului european al mediului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 
- M. Coșea, A. Dunărințu, Politici de mediu și strategii de dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană, 

Editura  Pro Universitaria, București, 2013; 
- F. Brașoveanu, Dreptul europen al mediului, Editura Pro Universitaria, București, 2013; 
- A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;  
- M. Duţu,Tratat de dreptul mediului, Ed. CH BECK, Bucureşti, 2007;  
- D. Mazilu, Drept comunitar al mediului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2008;  
- E.Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Ed.Lumina CH BECK, Bucureşti, 2009; 
- M.C. Petre, Drept comunitar al mediului. Culegere de speţe, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008;  
- D. Marinescu, M.C. Petre, Tratat de dreptul mediului, ed. Universitară, Bucureşti, 2014. 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoștințele dobândite în materia dreptului European al mediului vor asigura integrarea în programele 
din domeniu. Pentru a satisface așteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor reprezentativi aceste cunoștințe trebuie valorizate prin coroborarea cu cele acumulate în 
alte materii din sfera dreptului european. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs  Examen scris – 50% 

10.5 Seminar/ Laborator  
Participarea la dezbaterile 
de la seminar, prezentare 
referat 

– 50% 
 

10.6 Standard minim de performanţă 
Elaborarea unui referat, particiapre activă la seminarii şi răspuns satisfăcător la minimum un subiect de 
examen 


