
 
 

APROB, 

 

Rector 

Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea 

 
FACULTATEA: DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 
DOMENIUL DE LICENŢĂ: DREPT 
SPECIALIZAREA: DREPT 
 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Program de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă: 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎN CONCORDANŢĂ CU LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ DE MEDIU 
 

 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs S/LP C Forma de 
evaluare 

1. DREPT INTERN AL MEDIULUI 1.1. Consacrarea dreptului fundamental al omului în 

legislaţia românească 

1.2. Realizarea protecţiei principalelor componente 

de mediu: apă, aer, sol, faună, floră.  Managementul 

deşeurilor la nivel naţional 

1.3. Pârghii economice şi fiscale de realizare a 

protecţiei mediului la nivel naţional 

1.4. Realizarea protecţiei mediului în contextul 

dezvoltării durabile 

1.5. Răspunderea juridică în dreptul intern al 

mediului 

1.6. Consecinţele armonizării legislaţiei naţionale de 

30 20 10 6 V 



mediu cu cea europeană 

1.7. Jurisprudenţă naţională de mediu 

2. DREPT EUROPEAN AL 
MEDIULUI 

2.1. Scurt istoric privind formarea dreptului UE al 

mediului 

2.2. Izvoare specifice dreptului UE al mediului 

2.3. Principii fundamentale, generale şi principii 

rezultate din practica Curţii Europene a Drepturilor 

Omului 

2.4. Protecţia resurselor naturale la nivelul UE 

2.5. Politici şi strategii de mediu la nivel european 

2.6. Pârghii de realizare a protecţiei mediului la nivel 

european 

2.7. Provocări şi perpective în evoluţia dreptului UE 

al mediului 

2.8. Jurisprudenţă europeană de mediu 

 

30 20 10 6 V 

3. DREPT INTERNAŢIONAL AL 
MEDIULUI 

3.1. Drept internaţional al mediului. Formare şi 

consacrare. 

3.2. Izvoarele dreptului internaţional al mediului 

3.3. Principiile dreptului internaţional al mediului  

3.4. Răspunderea juridică la nivel internaţional 

3.5. Protecţia apelor la nivel internaţional 

3.6. Protecţia atmosferei la nivel internaţional 

3.6. Managementul deşeurilor la nivel global 

3.7. Perspectiva globală a dezvoltării durabile 

3.8. Jurisprudenţă internaţională de mediu 

 

30 20 10 5 V 

4. DREPT SANCŢIONATOR AL 
MEDIULUI 

4.1. Răspunderea civilă în dreptul internaţional al 

mediului 

4.2. Răspunderea penală. Necesitatea creşterii rolului 

răspunderii penale la nivel internaţional 

4.3. Răspunderea contravenţională  

4.4. Legislaţie naţională, europeană şi internaţională 

de mediu privind sancţionarea faptelor prejudiciale 

de mediu. 

4.5. Jurisprudenţă de mediu 

 

16 16 6 6 V 

5. DREPT COMPARAT AL 5.1 Marile probleme de drept comparat al mediului.  26 16 10 5 V 



MEDIULUI 5.2. Principiile dreptului mediului din perspectivă 

comparată 

5.3. Protecţia apelor la nivel comparat 

5.4. Protecţia atmosferei la nivel comparat 

5.5. Protecţia solului şi subsolului din perspectivă 

comparată 

5.6. Problematica organismelor modificate genetic la 

nivel comparat 

5.7. Jurisprudenţă de mediu din perspectivă 

comparată 

Certificare a competenţelor 

profesionale  

 

 2 - - 6 E 

TOTAL ORE 140 92 46 28 - 

 
 
Ocupații posibile conform COR: referent de specialitate ecolog (221 116); inspector protecția mediului (242 318); cercetător în ecologie și protecția mediului 

(254 111)  

 

Competenţe Profesionale (C):  
 

1. C3: Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte intrumente juridice internaţionale 
 C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european al mediului şi a principalelor intrumente internaţionale privind 

protecţia mediului 

 C3.2. Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, europene şi internaţionale în domeniul mediului pe baza cunoştinţelor dobândite 

 C3.3. Identificarea prevederilor legale din legislaţia românească, europeană şi internaţională de mediu şi aplicarea lor într-un context determinat 

 C3.4. Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au un rol important în rezolvarea unor 

situaţii concrete 

 C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţieie româneşti, europene şi internaţionale de mediu. 

 

2. C4: Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state 
 C4.1. Definirea conceptelor şi analiza metodelor şi a teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea instituţiilor din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul internaţional al mediului 

 C4.2. Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român, european şi internaţional al mediului pe baza unor metode interpretative 

comparative 

 C4.3. Studii comparative privind instituţiile de drept naţional, european şi naţional, plecând de la un context determinat şi folosind metode şi 

tehnici specifice în domeniul protecţiei mediului 

 C4.4. Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice care pot fi utilizate pentru a determina raportul dintre instituţiile de drept al mediului din 

perspectivă integrată (naţională, comunitară, internaţională) 



 C4.5. Elaborarea de proiecte profesionale folosind metode de comparare a legislaţiei de mediu naţională, comunitară şi a altor state.  

 
 
 
Competenţe transversale (CT):  
 

1. CT 1 : Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respetarea regulilor deontologice specifice domeniului 
privitor la protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului 

2. CT 2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă pe baza unor elemente de interdisciplinaritate 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
        Decan,                                                                                                                        Coordonator program de studii postuniversitare,  
Prof.univ.dr. Petre BUNECI                                                                                                           Lect. univ. dr. ANGELICA COBZARU 


