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DREPT CIVIL 

 

I. Partea generală 

1. Actul juridic civil 

1.1. Noţiune. 

1.2. Condiţiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, 

consimţământul, obiectul şi cauza). 

1.3. Condiţiile de formă ale actului juridic civil.  

1.4. Modalităţile actului juridic civil. 

1.5. Efectele actului juridic civil (forţa obligatorie şi irevocabilitatea, 

relativitatea şi opozabilitatea). 

1.6. Simulaţia. 

1.7. Nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificare, delimitare, cauze de 

nulitate, regim juridic, efecte). 

2. Prescripţia extinctivă şi decăderea 

2.1. Dispoziţii generale: noţiune, efecte, delimitare. 

2.2. Domeniul prescripţiei extinctive. 

2.3. Termenele de prescripţie extinctivă. 

2.4. Cursul prescripţiei (început, suspendare, întrerupere, repunere în 

termen, împlinire). 

2.5. Decăderea (noţiune, clasificarea termenelor de decădere, domeniul de 

aplicare, regimul juridic, efecte). 

 

II. Drepturile reale principale 

1. Dreptul de proprietate publică. 

1.1. Noţiune. 

1.2. Titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului de 

proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică. 

2. Dreptul de proprietate privată (noţiune, conţinut juridic, caractere juridice, 

limitele exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate 

privată). 

3. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată. 



 

4. Acţiunea în revendicare. 

5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată: superficia. 

6. Posesia. 

6.1. Dispoziții generale. 

6.2. Viciile posesiei. 

6.3. Efectele posesiei (dispoziții generale și uzucapiunea imobiliară). 

7. Accesiunea imobiliară artificială. 

8. Cartea funciară. 

 

III. Teoria generală a obligaţiilor. 

1. Răspunderea civilă delictuală. 

1.1. Răspunderea pentru fapta proprie. 

1.2. Răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului 

sau a celui pus sub interdicţie, răspunderea comitenţilor pentru prepuşi). 

1.3. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale şi de 

ruina edificiului. 

1.4. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale. 

1.5. Cauze exoneratoare de răspundere. 

2. Executarea obligaţiilor. 

2.1. Plata (dispoziţii generale, subiectele plaţii, condiţiile plaţii, dovada 

plaţii, imputaţia plăţii, punerea în întârziere a creditorului). 

3.2. Executarea silită a obligaţiilor (dispoziţii generale, punerea în întârziere 

a debitorului, executarea silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluţiunea, 

rezilierea şi reducerea prestaţiilor, cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor 

contractuale). 

3.3. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, 

acţiunea oblică, acţiunea revocatorie). 

3. Transmisiunea și transformarea obligaţiilor. 

3.1. Cesiunea de creanţă. 

3.2. Subrogaţia personală. 

3.3. Preluarea datoriei. 

3.4. Novaţia. 

4. Stingerea obligaţiilor. 

4.1. Dispoziţii generale. 

4.2. Compensaţia. 

4.3. Confuziunea. 

4.4. Remiterea de datorie. 

4.5. Imposibilitatea fortuită de executare. 

5. Garantarea obligaţiilor – Ipoteca imobiliară. 

 

IV. Contractele speciale 

1. Contractul de vânzare. 

2. Contractul de furnizare. 

3. Contractul de locaţiune. Dispoziţii generale. 

4. Contractul de mandat (dispoziţii generale, mandatul cu reprezentare, 

mandatul fără reprezentare - dispoziţii generale). 



 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de 

specialitate sau orice altă documentație (tratate, monografii, culegeri de jurisprudență 

etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data 

anunțării concursului. 

 

Legislație și jurisprudență relevante: 

- Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003. 

- Codul civil din 2009, republicat, cu completările şi modificările intervenite 

până la data publicării anunțului privind organizarea concursului. 

- Legea nr. 71/2011 cu modificările şi completările intervenite până la data 

publicării anunțului privind organizarea concursului. 

- Codul civil din 1864. 

- Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat. 

- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu 

modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului privind 

organizarea concursului. 

- Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 

penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementare unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările intervenite până la 

data publicării anunțului privind organizarea concursului. 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul ei juridic, cu 

modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului privind 

organizarea concursului. 

- Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție de admitere pronunțate în 

soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 

precum și deciziile Curții Constituționale cu referire la dispozițiile din Codul civil, 

Legea nr. 7/1996, Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, publicate în Monitorul Oficial 

până la data publicării anunțului privind organizarea concursului. 
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DREPT PROCESUAL CIVIL 

 

1. Principiile fundamentale ale procesului civil şi aplicarea legii de 

procedură civilă. 

1.1. Dreptul de dispoziţie al părţilor. 

1.2. Contradictorialitatea. 

1.3. Rolul judecătorului în aflarea adevărului. 

1.4. Aplicarea în timp a legii de procedură civilă, conform dispoziţiilor 

noului Cod de procedură civilă. 

2. Acţiunea civilă. 

3. Competenţa instanţelor judecătoreşti. 

3.1. Competenţa materială. 

3.2. Competenţa teritorială. 

3.3. Dispoziţii speciale (prorogarea legală de competenţă, întinderea 

competenţei asupra apărărilor şi incidentelor procedurale, competenţa de soluţionare a 

cererilor în constatare, alegerea de competenţă, competenţa facultativă). 

3.4. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei (verificarea 

competenței, excepția de necompetenţă, conflictele de competenţă, litispendenţa, 

conexitatea, strămutarea proceselor şi delegarea instanţei). 

4. Participanţii la procesul civil. 

4.1. Instanţa de judecată (incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea). 

4.2. Părţile (folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale, coparticiparea 

procesuală, drepturile şi obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului, buna-credinţă şi 

abuzul de drept procesual, participarea terţilor la judecată, reprezentarea părţilor în 

judecată). 

4.3. Participarea Ministerului Public în procesul civil. 

5. Actele de procedură şi termenele procedurale . 

5.1. Actele de procedură (noţiune şi clasificare, condiţii generale pentru 

îndeplinirea actelor de procedură, citarea şi comunicarea actelor de procedură, 

nulitatea actelor de procedură). 



 

5.2. Termenele procedurale (noţiune şi clasificare, durată, decăderea şi 

repunerea în termen). 

6. Procedura în faţa primei instanţe . 

6.1. Dispoziții generale. 

6.2. Cererea de chemare în judecată (cuprinsul cererii de chemare în 

judecată, numărul de exemplare, nulitatea cererii, timbrarea şi înregistrarea cererii, 

cumulul de cereri, verificarea cererii şi regularizarea acesteia, fixarea primului termen 

de judecată, reprezentarea judiciară a părţilor în caz de coparticipare procesuală, 

măsuri pentru pregătirea judecăţii, modificarea cererii de chemare în judecată). 

6.3. Întâmpinarea. 

6.4. Cererea reconvenţională. 

6.5. Dispoziţii generale privind judecata. 

6.6. Cercetarea procesului (dispoziţii comune, excepţiile procesuale, probele) 

6.7. Dezbaterea în fond a procesului. 

6.8. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii.  

6.9. Renunțarea la judecată. 

6.10. Renunțarea la dreptul pretins. 

6.11. Suspendarea procesului. 

6.12. Perimarea cererii. 

7. Hotărârile judecătoreşti (clasificarea hotărârilor judecătoreşti, conţinutul 

hotărârii, redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii, cheltuielile de judecată, 

efectele hotărârii judecătoreşti, executarea provizorie, îndreptarea, lămurirea şi 

completarea hotărârii). 

8. Căile de atac.„ 

8.1. Dispoziţii generale. 

8.2. Obiectul și termenul apelului. 

8.3. Obiectul și termenul recursului. 

8.4. Contestaţia în anulare. 

8.5. Revizuirea. 

9. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare. 

9.1. Recursul în interesul legii. 

9.2. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei 

hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

10. Executarea silită. 

10.1. Titlul executoriu. 

10.2. Participanții le executarea silită. 

10.3. Instanța de executare. 

10.4. Încuviințarea executării silite. 

10.5. Prescripția dreptului de a obține executarea silită. 

10.6. Contestația la executare. 

10.7. Executarea silită a altor obligații de a face sau a obligațiilor de a nu 

face (domeniu de aplicare, executarea obligației de a face, aplicarea de penalități, 

interzicerea daunelor cominatorii, concursul forței publice, efectuarea înscrierilor în 

cartea funciară). 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de 

specialitate sau orice altă documentație (tratate, monografii, culegeri de jurisprudență 

etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data 

anunțării concursului. 

 

Legislație și jurisprudență relevante: 

- Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003. 

- Legea nr. 134/2010 - Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului 

privind organizarea concursului. 

- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările intervenite până la 

data publicării anunțului privind organizarea concursului. 

- O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 

completările intervenite până la data publicării anunțului privind 

organizarea concursului. 

- Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție de admitere pronunțate în 

soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, precum și deciziile Curții Constituționale cu referire la 

dispozițiile din Codul de procedură civilă, publicate în Monitorul Oficial 

până la data publicării anunțului privind organizarea concursului. 
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DREPT PROCESUAL PENAL 

 

I. Partea generală. 

1. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale. 

2. Acțiunea civilă în procesul penal. 

3. Participanții în procesul penal.  

3.1. Dispoziții generale. 

3.2. Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de 

cameră preliminară. 

3.3. Organele de urmărire penală. 

3.4. Subiecții procesuali principali și drepturile acestora. 

3.5. Partea civilă și drepturile acesteia. 

3.6. Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia. 

4. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii. 

4.1. Reguli generale. 

4.2. Reguli generale în materia audierii persoanelor. 

4.3. Percheziția domiciliară. 

5. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare 

săvârşirii infracţiunii. 

6. Urmărirea penală. 

6.1. Dispoziții generale. 

6.2. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. 

7. Executarea hotărârilor penale. 

7.1. Dispoziții generale. 

7.2. Punerea în executare a dispozițiilor civile din hotărâre. 
 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

 

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de 

specialitate sau orice altă documentație (tratate, monografii, culegeri de jurisprudență 

etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data 

anunțării concursului. 

 

Legislație și jurisprudență relevante: 

- Constituia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003. 

- Codul de procedură penală (Legea nr. 135/2010) cu modificările şi completările intervenite până 

la data publicării anunțului privind organizarea concursului. 

- Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

- Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție de admitere pronunțate în 

soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 

precum și deciziile Curții Constituționale cu referire la dispozițiile din Codul de 

procedură penală, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului 

privind organizarea concursului. 
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DREPTUL MUNCII 

 

1. Contractul individual de muncă. 

1.1.  Încheierea contractului individual de muncă. 

1.2.  Executarea contractului individual de muncă. 

2. Timpul de muncă și timpul de odihnă. 

2.1. Durata timpului de muncă. 

2.2. Munca suplimentară. 

2.3. Sărbătorile legale. 

3. Salarizarea. 

3.1. Dispoziții generale. 

3.2. Plata salariului. 

4. Conflictul de muncă – Noțiune. 

5. Răspunderea juridică. 

5.1. Răspunderea disciplinară. 

5.2. Răspunderea patrimonială. 

5.3. Răspunderea contravențională. 

5.4. Răspunderea penală. 

6. Jurisdicția muncii. 

6.1. Dispoziții generale. 

6.2. Competența materială și teritorială. 

6.3. Reguli specifice de procedură. 

7. Reglementarea modalităților de soluționare a conflictelor de muncă – 

Conflictele individuale de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

 

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de 

specialitate sau orice altă documentație (tratate, monografii, culegeri de jurisprudență 

etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data 

anunțării concursului. 

 

Legislație și jurisprudență relevante: 

- Constituia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003. 
- Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicat în Monitorul Oficial al României nr. 345 din 18 mai 2011. 

- Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 625 din 31 august 

2012, cu modificările intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea 

concursului. 

- Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție de admitere pronunțate în 

soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 

precum și deciziile Curții Constituționale cu referire la dispozițiile din Codul muncii, 

Legea nr. 62/2011, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind 

organizarea concursului. 
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DREPT ADMINISTRATIV 

 

1. Controlul legalității actelor administrative potrivit dispozițiilor Constituției 

României și Legii contenciosului administrativ. 
1.1. Părţile acţiunii în contencios administrativ. 

1.2. Obiectul acţiunii în contencios administrativ. 

1.3. Excepția de nelegalitate. 

1.4. Actele nesupuse controlului şi limitele controlului. 

1.5. Actele administrativ-jurisdicţionale. 

1.6. Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului. 

1.7. Competenţa materială şi teritorială în contenciosul administrativ. 

1.8. Procedura prealabilă administrativă, condiţie de exercitare a dreptului la acţiune. 

1.9. Termenul de sesizare a instanţei. 

1.10. Procedura de judecată: documentele necesare, citarea părţilor, relaţii, judecarea cererilor, 

introducerea în cauză a funcţionarului şi a altor subiecte de drept, soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa; daune 

materiale şi morale. 

1.11. Suspendarea executării actului administrativ. 

1.12. Termenul de prescripție pentru despăgubiri. 
1.13. Recursul. 

1.14. Căile extraordinare de atac. 

1.15. Procedura de executare: titlul executoriu; obligaţia publicării; obligaţia executării; instanţa de 

executare; acţiunea în regres. 

 

2. Contencios administrativ reglementat prin legi speciale - liberul acces la informaţiile 

de interes public, regimul achiziţiilor publice. 

 

3. Funcţia publică. 
3.1. Funcţia publică şi funcţionarul public potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, republicată. 

3.2.  Categoriile de funcţionari publici. 

3.3.  Recrutarea funcționarilor publici. 

3.4.  Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici. 

3.5.  Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici. 

3.6.  Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcţionarilor publici. 

3.7.  Modificarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici. 

3.8.  Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici. 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

 

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de 

specialitate sau orice altă documentație (tratate, monografii, culegeri de jurisprudență 

etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data 

anunțării concursului. 

 

Legislație și jurisprudență relevante: 

- Constituia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003. 

- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările intervenite până la 

data publicării anunțului privind organizarea concursului. 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului. 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările intervenite până la data 

publicării anunțului privind organizarea concursului. 

- Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție de admitere pronunțate în 

soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 

precum și deciziile Curții Constituționale cu referire la dispozițiile din Legea nr. 554/2004, 

Legea nr. 188/1999, Legea nr. 98/2016, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării 

anunțului privind organizarea concursului. 
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ORGANIZARE JUDICIARĂ 

 

1. Incompatibilitățile și interdicțiile funcțiilor de judecător și procuror. 

2. Numirea judecătorilor și procurorilor. 

3. Formarea profesională continuă și evaluarea periodică a judecătorilor și 

procurorilor. 

4. Delegarea, detașarea și transferul. 

5. Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror. 

6. Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor. 

7. Răspunderea judecătorilor și procurorilor. 

7.1. Dispoziții generale. 

7.2. Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor. 

8. Principiile organizării judiciare. 

9. Accesul la justiție. 

10. Dispoziții generale privind procedura judiciară. 

11. Atribuțiile Ministerului Public. 

12. Organizarea Ministerului Public  

12.1. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

12.2. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism. 

12.3. Direcția Națională Anticorupție. 

12.4. Parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale pentru 

minori și familie și judecătorii. 

13. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanțelor și al 

parchetelor. 

14. Gestiunea economico-financiară și administrativă a instanțelor și parchetelor. 

14.1. Organizarea departamentului economico-financiar și administrativ. 

14.2. Bugetele instanțelor și parchetelor. 

15. Consiliul Superior al Magistraturii. 

16. Structura Consiliului Superior al Magistraturii. 

17. Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii. 

18. Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. 
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În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de 

specialitate sau orice altă documentație (tratate, monografii, culegeri de jurisprudență 

etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data 

anunțării concursului. 

 

Legislație și jurisprudență relevante: 

- Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată 

(Titlul I – capitolul I și capitolul II, Titlul II – capitolul III, capitolul IV, capitolul VI, 

capitolul VII, Titlul III, Titlul IV – capitolul I și capitolul II). 

- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată (Titlul I – 

capitolul I, capitolul II, capitolul III, Titlul III – capitolul I, capitolul II – secțiunea 1, 

secțiunea 1^1, secțiunea 2, secțiunea 3, Titlul VI, Titlul VIII – capitolul I și capitolul II, 

Titlul IX – art. 140). 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi 

funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (capitolele 

I, II, IV și V). 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism aprobat prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 4682/C/2016 (Titlul I, Titlul II – capitolul I, Titlul III – art. 7 și art. 8, capitolul 

I, capitolul II, Titlul IV – capitolul I, capitolul II, Titlul V, Titlul VI – capitolul I, capitolul 

II, Titlul VII – capitolul II, capitolul III, Titlul X, Titlul XI – capitolul V).  

- Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată 

(capitolul I, capitolul II – secțiunea 1, capitolul IV, capitolul V). 

- Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție de admitere pronunțate în 

soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 

precum și deciziile Curții Constituționale cu referire la dispozițiile din Legea nr. 

303/2004, Legea nr. 304/2004, Legea nr. 317/2004, publicate în Monitorul Oficial până la 

data publicării anunțului privind organizarea concursului.  


