
 
 

Tematică si bibliografie în materie civilă 
 

TEMATICĂ 

 

A. Drept procesual civil: 

I.     Dispoziţii generale (Cartea I: art.29-191): 
1. Acţiunea civilă (Titlul I: art.29-40); 
2. Participanţii în procesul civil (Titlul II: art.41-93): 

 

- Judecătorul. Incompatibilitatea (Capitolul I: art.41-54); 
- Părţile (Capitolul II: art.55-91): 

i. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale (Secţiunea 1: art.56- 

58); 
             ii. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte (Secţiunea a 2-a: 
art.59-60); 

 iii. Alte persoane care pot lua parte la judecată (art.61-79): 
• Intervenţia voluntară (art.61-67); 
• Intervenţia forţată (art.68-71); 

• Chemarea în garanţie (art.72-74); 

• Arătarea titularului dreptului (art.75-77); 

• Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane 
(art.78-79); 

iv. Reprezentarea părţilor în judecată (Secţiunea a 3-a: art.80-89): 
• Dispoziţii generale (art. 80-82); 

• Dispoziţii    speciale    privind    reprezentarea    convenţională 
(art.83-89); 

3. Competenţa instanţelor judecătoreşti (Titlul III: art.94-147): 
- Competenţa materială (Capitolul I: art.94-106): 

• Competenţa după materie şi valoare (Secţiunea 1: art.94-97): 
S Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (art.97); 

- Dispoziţii speciale (Capitolul III: art.122-128); 
4. Actele de procedură (Titlul IV: art.148-179): 

- Forma cererilor (Capitolul I: art.148-152); 
- Citarea şi comunicarea actelor de procedură (Capitolul II: art. 153-
173); 
- Nulitatea actelor de procedură (Capitolul III: art. 174 - 179); 

5. Termenele procedurale (Titlul V: art. 180-186). 

 

 



II.     Procedura contencioasă (Cartea a II-a: art. 192-5 26): 
1. Judecata (Capitolul II: art.211-405): 

- Dispoziţii generale (Secţiunea I: art.211-236): 
• Termenul în cunoştinţă (art.229); 
• Preschimbarea termenului (art.230); 

• Notele de şedinţă. înregistrarea şedinţei (art.231); 

• Redactarea încheierii de şedinţă (art.232); 
• Cuprinsul încheierii de şedinţă (art.233); 

2. Hotărârile judecătoreşti (Capitolul IV: art.424-455): 
- Dispoziţii generale (Secţiunea I: art.424-435): 

• Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii (art.424-428); 

• Efectele hotărârilor judecătoreşti (art.429-435); 
- îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii (Secţiunea a 4-a: 
art.442-447) 

3. Căile de atac (Titlul II: art.456-513): 
- Recursul (Secţiunea 1: art.483-502) 
- Contestaţia în anulare (Secţiunea a 2-a: art.503-508); 
- Revizuirea (Secţiunea a 3-a: art.509-513). 

B. Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti si al 
parchetelor de pe lângă acestea (Legea nr. 567/2004): 

I.     Numirea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea (Capitolul IV: art.33-54): 

l. Numirea în funcţie (Secţiunea 1: art. 33-41); 

2. Promovarea    personalului    auxiliar    de    specialitate    al    instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Secţiunea a 2-a: art.42-47);  
3. Suspendarea   din   funcţie   a   personalului   auxiliar   de   specialitate   al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Secţiunea a 3-a: 
art. 48-51);  
4.Eliberarea din funcţie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Secţiunea a 4-a: art.52-54);  
II.    Drepturile şi îndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Capitolul VI):  
- Drepturile personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 
al parchetelor de pe lângă acestea (Secţiunea a 2-a: art.60-75); 
- Îndatoririle personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 
şi al parchetelor de pe lângă acestea (Secţiunea a 3-a: art.76-81); 

III.     Răspunderea personalului auxiliar de specialitate (Capitolul VII: art.82-
89). 



C. Regulamentul privind organizarea si funcţionarea administrativă a înaltei 
Curţi de Casaţie si Justiţie: 

I.     Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Capitolul V: art.30-35);  

II.     Compartimentele   din   structura   Înaltei   Curţi   de   Casaţie   şi   Justiţie 
(Capitolul VIII: art.56-915). 

 

D. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.970 din 28 decembrie 2015 
 

I. Dispoziţii generale (Capitolul I – art.1-3) 
II. Dispoziţii privind activitatea compartimentelor auxiliare ale instanţelor 

judecătoreşti (Capitolul II, Secţiunea a 7-a: art.42, art.44, art.53, art.57, art.61-63, 
art.64-70, art.78-82) 

III. Evidenţa activităţii instanţei (Capitolul II, Secţiunea a 8-a: art.83-87) 
IV. Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor (Capitolul 

III): 
- Raporturile de serviciu cu publicul (Capitolul III, Secţiunea I: art.88-93) 
- Înregistrarea şi repartizarea cererilor adresate instanţelor, circuitul dosarelor 

(Capitolul III, Secţiunea a 2-a: art.94-113) 
- Activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu 

caracter administrativ (Capitolul III, Secţiunea a 3-a: art.114-117) 
- Activitatea în timpul şedinţei de judecată (Capitolul III, Secţiunea a 4-a: 

art.118-124) 
- Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor (Capitolul III, Secţiunea a 5-a: 

art.125-131) 
- Înregistrarea căilor de atac şi înaintarea dosarelor instanţelor de control 

judiciar (Capitolul III, Secţiunea a 6-a: art.132-137) 
- Înregistrarea cererilor de apel sau de recurs şi înaintarea dosarelor la instanţa 

de apel sau de recurs în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de 
procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare (Capitolul III, Secţiunea a 7-a: art.138-140) 

- Dispoziţii speciale referitoare la înregistrarea şi judecarea cererilor privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (Capitolul III, Secţiunea a 8-
a: art.141-145) 

- Circuitul dosarelor după soluţionarea căilor de atac (Capitolul III, Secţiunea 
a 9-a: art.146-147) 

- Eliberarea certificatelor şi a copiilor de pe înscrisuri. Restituirea înscrisurilor 
originale (Capitolul III, Secţiunea 11-a: art.160-163) 

 
 
 

 



E. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor, adoptat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/2005, publicată în M.Of. nr. 
382/06.05.2005. 
 

F. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în M.Of. nr. 
1154 din 7 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare 
(numai pentru candidaţii din cadrul Secţiei de contencios administrativ şi 
fiscal). 

 

 



 
BIBLIOGRAFIE 
 

NOTĂ: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor 
avea în vedere modificările legislative intervenite până la data 
publicării anunţului de organizare a concursului. 

 

A. Codul de procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010, cu 
completările si modificările ulterioare; 

B. Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti si al parchetelor de pe lângă 
acestea si al personalului care funcţionează în cadrul Institutului 
Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările si completările 
ulterioare; 

C. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat in M.Of. nr. 
1076/30.11.2005, cu modificările si completările ulterioare; 

D. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1375/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.970 
din 28 decembrie 2015 

E. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti si al parchetelor, adoptat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/2005, publicată 
în M.Of. nr. 382/06.05.2005. 

F. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în M.Of. nr. 
1154 din 7 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare 
(numai pentru candidaţii din cadrul Secţiei de contencios administrativ 
şi fiscal). 

 
  



 
TEMATICĂ  

 
PROCEDURĂ PENALĂ 

 
I. Partea generală 

1. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale;  
 
2.Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. 
 
3. Participanţii în procesul penal 

- Dispoziţii generale; 
      -   Competenţa organelor judiciare; 

- Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră 
preliminară; 
- Incompatibilitatea şi strămutarea; 
- Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora; 
- Inculpatul şi drepturile acestuia; \ 
- Partea civilă şi drepturile acesteia; 
- Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia; 
- Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea. 
 

4. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatori 
- Reguli generale; 
- Audierea persoanelor; 
- Percheziţia domiciliară; 
- Expertiza şi constatarea. 

 
5.Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 

- Măsurile preventive; 
 

6.Acte procesuale şi procedurale comune  
  - Citarea, comunicare actelor procedurale, mandatul de aducere; 
  - Termenele; 
  - Cheltuielile judiciare; 
  - Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea 
omisiunilor vădite; 
  - Nulităţile. 
 
 
 
 
 



 
II.       Partea specială 

1. Urmărirea penală 
- Dispoziţii generale; 
- Sesizarea organelor de urmărire penală; 
- Efectuarea urmăririi penale; 
- Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei. 
 
2. Camera preliminară 
3. Judecata 

- Dispoziţii generale; 
- Judecata în primă instanţă; 
- Apelul; 
- Căile extraordinare de atac (contestaţia în anulare, recursul în casaţie şi 
revizuirea). 
4. Proceduri speciale 

-   Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 
- Procedura în cauzele cu infractori minori. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORGANIZARE JUDICIARĂ 

 
1. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 827 din 13.09.2005 cu modificările şi completările 
ulterioare: 
TITLUL 1. Dispoziţii generale 
TITLUL II. Instanţele judecătoreşti 
TITLUL III. Ministerul Public 
TITLUL VI. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanţelor şi 
al parchetelor 

2. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 
personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial,Partea 1, nr. 1197 din 
14.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare: 
CAPITOLUL 1.  Dispoziţii generale 
CAPITOLUL II. Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 
CAPITOLUL III.   Şcoala Naţională de Grefieri 
CAPITOLUL IV. "Numirea, promovarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie 
a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 
CAPITOLUL V.  Delegarea, detaşarea şi transferul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 
CAPITOLUL VI. Drepturile şi îndatoririle personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 
CAPITOLUL   VII.    Răspunderea   personalului   auxiliar   de   specialitate   
al   instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 
CAPITOLUL VIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale 

3. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Hotărârea 
nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 970 din 28.12.2015: 

CAPITOLUL II. Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile 
judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din 
departamentul economico-financiar şi administrativ: 

- SECŢIUNEA a 7-a. Dispoziţii privind activitatea compartimentelor auxiliare 
ale instanţelor judecătoreşti 
- SECŢIUNEA a 8-a. Evidenţa activităţii instanţei 

CAPITOLUL III. Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a 
instanţelor: 

 - SECŢIUNEA a 2-a.Înregistrarea şi repartizarea cererilor adresate 
instanţelor, circuitul dosarelor 



 
          - SECŢIUNEA a 3-a.Dispoziţii referitoare la activitatea 

premergătoare şe4dinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter 
administrativ 

- SECŢIUNEA a 4-a. Activitatea în timpul şedinţei de judecată 
- SECŢIUNEA a 5-a. Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor 
 

4. Regulament privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
1076 din 30.11. 2005, cu modificările şi completările ulterioare  

 
CAPITOLUL VII.1 Grefierii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  
CAPITOLUL VIII. Compartimentele din Structura Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie:  

-SECŢIUNEA2. Cancelaria  
 

5.  Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al   parchetelor,   Hotărârea  nr.   145/2005   din   26.04.2005   a   
Consiliului   Superior   al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
382 din 6 mai 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

NOTĂ: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor avea în vedere 
modificările legislative intervenite până la data publicării anunţului de 
organizare a concursului. 

 
 

1. Codul de procedură penală din 2010, publicat în M.Of. nr. 486/15.07.2010, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
2.Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 827 din 13.09.2005 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
3. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 
personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1197 din 14.12.2004, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
4.Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Hotărârea 
nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 970 din 28.12.2015; 
 
5.Regulament privind organizarea şi funcţionarea administrativă a înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1076 din 
30.11. 2005, cu modificările şi completările ulterioare (doar pentru concursurile 

organizate la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie); 

 
6.Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor, Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a 
Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
382 din 6.05.2005. 
 
 
 


