
DREPT AGRAR (ANUL II, SEMESTRUL III) 
 

Nr. credite transferabile 6 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf.  dr. Carmen-Mariana DIACONU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către masteranzi a cunoştinţelor privind legislaţia 

specifică din domeniul agrar cu scopul de a se familiariza cu standardele legale specifice, 

procedurile administrative şi judiciare, fie din perspectiva unor petiţii, cereri pentru autorizaţii, 

cât şi pentru eventuale litigii. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea masteranzilor cu modele de petiţii, cereri de 

chemare în judecată, contracte specifice domeniului relaţiilor din agricultură. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Drept agrar 

1. Noţiuni generale despre sistemul de drept din România. Raportul  juridic dintre dreptul 

naţional şi cel european 

2. Mecanisme judiciare privind protecţia dreptului de proprietate 

3. Răspunderea juridică a funcţionarului public din cadrul structurilor centrale şi locale cu 

atribuţii în domeniul politicilor publice din agricultură 

4. Contracte specifice domeniului agricol: Analiză comparativă între contractul de arendare, 

concesionare şi procedurile privind parteneriatul public-privat în agricultură  

 

Lucrări practice 

Modele de petiţii şi cereri de chemare în judecată specifice 

Discutarea cazuisticii Curţii Europene de Justiţie. Modul în care influenţează jurisprudenţa 

naţională 

Modele de contracte specifice domeniului. Practică judidicară 

 

Bibliografie  
1. Cucu C., Gavriş M. – Contractele comerciale. Practica judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006. 

2. Dutu M-Noul cod civi roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 

3. Filip C. - Drept si legislatie agrara, Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, 2001. 

4. Gavrilescu I.-Drept agrar si legislatie agricolă, Craiova, 2004 

5. Rusu A. – Publicitate imobiliară. Cărţile funciare. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2006. 



6. Zamşa C. – Teoria impreviziunii. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2006. 

7. Scrieciu Fl.-Drept agrar si funciar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000 

8. Sferdian I.-Drept civil.Drepturi reale principale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013 

9. * * *  – Revista „Dreptul“ – colecţie. 

10. * * * – Codul consumului şi legile conexe, ediţie coordonată de Asist.univ.dr. Juanita Goicovici, 

Editura C.H. Beck, 2011. 

11. * * * – Legea 287/2009 privind noul Cod Civil, Editura C.H. Beck, 2011. 

 

Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Conf. dr. Carmen-Mariana DIACONU 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407526, fax: 0040 232 219175  

E-mail: mariadiaconu@uaiasi.ro de evaluare Procent din nota finală 

 

 


