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Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 75 61  14   

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DS 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate  

Recomandate  

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general 

Dreptul mediului cuprinde două mari părți: Principii și instituții fundamentale și 

Conservarea și protecția factorilor de mediu. În acest context, studenții trebuie 

și vor putea aprofunda aspecte privind condiţiile și procedurile de urmat pentru 

conservarea și protecția mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pe 

de altă parte, studenţii vor putea descifra şi analiza cadrul juridic privind 

derularea acțiunilor (inclusiv juridice) pentru protecția facorilor de mediu.   

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

▪ Explice noţiunile, dar şi mecanismele de protecție a mediului; 

▪ Utilizeze textele de lege din domeniul dreptului mediului în soluţionarea 

unor cazuri practice; 

▪ Să exercite acțiuni menite să asigure protecția factorilor de mediu și 

repararea daunelor ecologice. 

 

Competenţe profesionale 

C1. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice dreptului mediului 

C2. Capacitatea de a interpreta şi aplica textul de lege în anumite cazuri 

practice  
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C3. Capacitatea de a completa formulare și cereri în vederea dobândirii 

abilităților specifice exercitării acțiunii de protecție a mediului 

Competenţe transversale 

CT1. Aplicarea dispoziţiilor din dreptul privat în materia dreptului mediului. 

CT2.  Identificarea şi utilizarea informaţiilor necesare pentru derularea unor 

proceduri administrative și jurisdicționale, respectiv ale unei acțiuni menite a 

asigura protecția și refacerea factorilor de mediu. 

 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR 

1. Noţiunea de mediu. Despre poluare şi implicaţiile ei. Ocrotirea mediului - 

problemă vitală a lumii contemporane  - 2 ore (1,2,3,8,15)  

2. Principiile și izvoarele formale ale dreptului mediului - 2 ore (2,4,6,8)  

3. Dreptul fundamental la un mediu de calitate – premisă a dezvoltării durabile 

- 2 ore  (3,8,16)  

4. Conservarea și protecția aerului - 2 ore  (2,4,8,10)  

5. Conservarea și protecția apelor - 2 ore  (1,3,6)  

6. Conservarea și protecția solului - 2 ore  (2,3,6,10)  

7. Conservarea și protecția fondului forestier - 2 ore  (1,4,8)  

8. Protecția juridică a faunei terestre și acvatice - 2 ore  (2,4,6,10)  

9. Protecția așezărilor umane - 2 ore (2,3,6,8)  

10. Noțiunea și particularitățile  răspunderii juridice pentru daune ecologice - 2 

ore   (7,9,11,14,17,18)   

11. Formele răspunderii juridice pentru daune ecologice - 2 ore (7,8,9)  

12. Răspunderea contravențională în domeniul protecției mediului -      2 ore  

(9,11,12)  

13. Răspunderea penală în domeniul protecției mediului - 2 ore  (2,4,8,9)  

14. Răspunderea civilă delictuală în domeniul protecției factorilor de mediu - 2 

ore   (4,7,9,11,18)  

 

II. Seminar faţă în faţă  

1.  Noţiunea de mediu. Despre poluare şi implicaţiile ei. Ocrotirea mediului - 

problemă vitală a lumii contemporane - 1 oră   (1,2,3,8,15)  



 
2. Principiile și izvoarele formale ale dreptului mediului - 1 oră (2,4,6,8) 

3. Dreptul fundamental la un mediu de calitate – premisă a dezvoltării durabile 

- 1 oră  (3,8,16)  

4. Conservarea și protecția aerului - 1 oră  (2,4,8,10)  

5. Conservarea și protecția apelor - 1 oră  (1,3,6) 

6. Conservarea și protecția solului - 1 oră  (2,3,6,10)  

7. Conservarea și protecția fondului forestier - 1 oră  (1,4,8)  

8. Protecția juridică a faunei terestre și acvatice - 1 oră  (2,4,6,10)  

9. Protecția așezărilor umane - 1 oră  (2,3,6,8)  

10. Noțiunea și particularitățile  răspunderii juridice pentru daune ecologice - 1 

oră   (7,9,11,14,17)  

11. Formele răspunderii juridice pentru daune ecologice - 1 oră (7,8,9)  

12. Răspunderea contravențională în domeniul protecției mediului - 1 oră 

(9,11,12)  

13. Răspunderea penală în domeniul protecției mediului - 1 oră (2,4,8,9)  

14. Răspunderea civilă delictuală în domeniul protecției factorilor de mediu - 1 

oră  (4,7,9,11)  

 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs) EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- Gradul de însușire a temelor parcurse  (teste pe parcursul 
semestrului)   

50% 

- Elaborare și prezentare referat (conținutul științific) 30% 

- Rigoarea științifică a limbajului și normelor de redactare la elaborarea 

referatului 
10% 

- Sistematizarea conținutului și aspectul grafic al referatului  10% 

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu 
 

Bibliografia recomandată Bibliografie: 

 

Referinţe principale: 

1. L. Dogaru, Dreptul mediului. Ediția a II-a, revăzută si adăugită, Editura Pro 

Universitaria, București, 2020; 

2. C. Oneț, Dreptul mediului,  Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017;  

3. M. Duţu, A. Duţu, Dreptul mediului, Editura CH BECK, Bucureşti, 2014; 



 
4. D. Marinescu, M.-C. Petre, Tratat de dreptul mediului, Ediţia a V-a, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2014; 

 

Referinţe suplimentare: 

5. O. Predescu, M. Duțu, A. Lazăr, E.G.Hosu, A. Duțu, Gh. Bocșan, Protecția juridică a 

patrimoniului cultural și natural, Editura Universul Juridic, București, 2018;  

6. A. Barbu Ilie, Dreptul mediului, Editura  CH BECK, Bucureşti, 2017; 

7. M. Dutu, A. Duțu, Răspunderea în dreptul mediului, Editura Academiei Române, 

Bucuresti, 2015;  

8. E. Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Editura CH BECK, Bucureşti, 2009; 

9. D. Anghel, Răspunderea juridică privitoare la protecţia mediului, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2010; 

10. G.- I. Ioniță, S.D. Ioniță – Burda, Dreptul protecției mediului, Editura Pro 

Universitaria, București, 2017; 

11. Gh. Durac, L. Bouriaud, Dreptul mediului. Răspunderea juridică  pentru daune 

ecologice, Editura Junimea, Iaşi, 2004. 

12. G. Manu, Jurisprudență contravențională de mediu. Teorie și practică, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2021; 

13. M. Prieur, Le droit de l’environnement, 6eme édition, Ed. Dalloz, Paris,  2011; 

14. Ph. le Tourneau, L. Cadet, Droit de la responsabilité, Ed. Dalloz, 1996; 

15. C. Romiţan, Dicţionar de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004; 

16.  Gh. Durac, Granting the right to a quality environment – a premise of sustainable 

development, în revista „Present Environment and Sustainable Development”, vol. 9, no. 

1/2015; 

17. Gh. Durac, Legal and State Liability in the Field of Environmental Protection, to the 

International Business Information Management Conference (35th IBIMA) Seville, Spain 

1-2 April, 2020; 

18. Gh. Durac, Suport de curs, postat pe platformele Ms. Teams și E-learning. 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Prof. univ. dr. DURAC Gheorghe   

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de 

laborator, lucrări practice; P – proiect; 

 

Data completării: 18.09.2022 

Data avizării în department: 23.09.2022 
                                                                   Avizat: 

           Prodecan pentru activitatea academică și relația cu studenții  
                                                                                                Lect. dr. Mihai DUNEA 



 
 


