TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS
I. TEMATICA ŞI BIBLIGRAFIA PENTRU DREPT CIVIL1:
TEMATICĂ:
1. Actul juridic civil:
- definiția şi clasificarea actelor juridice civile;
- condiţiile actului juridic civil: noţiune şi clasificare, capacitatea, consimţământul,
obiectul actului juridic civil, cauza (scopul) actului juridic civil, forma actului juridic
civil, modalităţile actului juridic civil;
- efectele actului juridic civil: noţiune, principiul forţei obligatorii şi excepţii,
irevocabilitatea actului juridic civil, şi excepţii, principiul relativităţii actului juridic
civil (noţiune, opozabilitatea faţă de terţi, noţiunile de parte, terţ şi având-cauză,
excepţii de la principiul relativităţii, excepţii de la opozabilitatea actului juridic civil;
- nulitatea actului juridic civil: definiţie, funcţii, delimitare de alte sancţiuni de drept
civil, clasificarea nulităţilor, cauze de nulitate, regimul juridic al nulităţii, efectele
nulităţii.
2. Prescripţia extinctivă:
- consideraţii generale: definiţie şi reglementare, natură juridică, efectul prescripţiei
extinctive, delimitare;
- domeniul prescripţiei extinctive;
- termenele de prescripţie extinctivă;
- cursul prescripţiei extinctive;
- decăderea.
3. Teoria generală a obligaţiilor:
- executarea obligaţiilor prin plată: dispoziţii generale, subiectele plăţii, condiţiile
plăţii, dovada plaţii, imputaţia plăţii, punerea în întârziere a creditorului;
- executarea silită a obligaţiilor: dispoziţii generale, punerea în întârziere a
debitorului, executarea silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluţiunea,
rezilierea şi reducerea prestaţiilor;
- stingerea obligaţiilor: dispoziţii generale, compensaţia, fuziunea, darea în plată,
remiterea de datorie, imposibilitatea fortuită de executare;
- răspunderea civilă delictuală: răspunderea pentru fapta proprie, răspunderea
pentru fapta altuia, repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale,
cauze exoneratoare de răspundere
4. Contractele speciale:
- contractul de vânzare;
- contractul de donaţie;
- contractul de mandat;
- contractul de împrumut (de folosinţă şi de consumaţie).
B. BIBLIOGRAFIA
În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate
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sau orice altă documentaţie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce va fi
adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării
anunţului privind organizarea concursului.
 Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/ 2003;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Deciziile ÎCCJ de admitere pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul legii
şi pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispoziţiile Codului
Civil, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunţului privind
organizarea concursului.
II. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU DREPT PROCESUAL CIVIL2
TEMATICĂ
1. Principiile fundamentale ale procesului civil şi aplicarea legii de
procedură civilă
- dreptul de dispoziţie al părţilor; contradictorialitatea;
- rolul judecătorului în aflarea adevărului;
- aplicarea în timp a legii de procedură civilă, conform dispoziţiilor noului Cod
de procedură civilă.
2. Acţiunea civilă
3. Competenţa instanţelor judecătoreşti
- competenţa materială;
- competenţa teritorială;
- 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);
- incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei (necompetenţa şi
conflictele de competenţă, litispendenţa şi conexitatea; strămutarea
proceselor şi delegarea instanţei).
4. Participanţii la procesul civil
- instanţa de judecată (incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea);
- părţile (folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale, coparticiparea
procesuală, drepturile şi obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului, bunacredinţă şi abuzul de drept procesual, participarea terţilor la judecată,
reprezentarea părţilor în judecată);
- participarea Ministerului Public în procesul civil.
5. Actele de procedură şi termenele procedurale
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actele de procedură (noţiune şi clasificare, condiţii generale pentru
îndeplinirea actelor de procedură, citarea şi comunicarea actelor de
procedură, nulitatea actelor de procedură);
- termenele procedurale (noţiune şi clasificare, durată, decăderea şi repunerea
în termen).
6. Procedura în faţa primei instanţe
- sesizarea instanţei de judecată; procedura prealabilă; cererea de chemare în
judecată cererii de chemare în judecată, numărul de exemplare, nulitatea,
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, măsurile pentru
pregătirea judecăţii, modificarea cererii de chemare în judecată);
întâmpinarea, cererea reconvenţională;
- dispoziţii generale privind judecata;
- cercetarea procesului (dispoziţii comune, excepţiile procesuale, probele);
- suspendarea procesului, perimarea cererii şi actele procesuale de dispoziţie
ale părţilor;
- dezbaterea în fond a procesului;
- deliberarea şi pronunţarea hotărârii;
- 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).
7. Căile de atac
- dispoziţii generale;
- apelul; recursul;
- contestaţia în anulare;
- revizuirea;
8. Proceduri speciale
- Procedura necontencioasă judiciară;
- ordonanţa preşedinţială.
-

B. BIBLIOGRAFIA
În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate
sau orice altă documentația (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce va fi
adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării
anunţului privind organizarea concursului.
-

Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;
Legea nr. 134/2010 - Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;
Deciziile
Curţii
Constituţionale
de
admitere
a
excepțiilor
de
neconstituționalitate cu privire la dispoziţiile din Codul de procedură civilă,
publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunţului privind
organizarea concursului.
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-

Deciziile ÎCCJ de admitere pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul
legii şi pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispoziţiile
Codului de procedură civilă, publicate în Monitorul Oficial până la data
publicării anunţului privind organizarea concursului.

III. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU DREPT PENAL3
TEMATICĂ:
Partea generală
1. Legea penală şi limitele ei de aplicare
- Principii generale;
- Aplicarea legii penale;
2. Infracţiunea
- Dispoziţii generale;
- Cauze justificative;
- Cauze de neimputabilitate;
- Tentativa;
- Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni;
- Autorii şi participanţii;
3. Pedepsele
- Categoriile pedepselor;
- Pedepsele principale;
- Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare;
- Calculul duratei pedepselor;
- Individualizarea pedepselor;
4. Măsurile de siguranţă
- Dispoziţii generale;
- Regimul măsurilor de siguranţă;
5. Răspunderea penală a persoanei juridice
- Dispoziţii generale;
- Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice;
- Dispoziţii comune;
6. Cauzele care înlătură răspunderea penală;
7. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei;
8. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării;
Partea specială a codului penal:
1. Infracţiuni contra persoanei
- infracţiuni contra vieţii;
- infracţiuni săvârşite contra unui membru de familie;
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-

infracţiuni contra libertăţii persoanei;
infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private.
2. Infracţiuni contra patrimoniului
furtul
tâlhăria
infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
distrugerea şi tulburarea de posesie
3. Infracţiuni contra autorităţii
infracţiuni contra autorităţii
4. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
5. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

B. BIBLIOGRAFIA
În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate
sau orice altă documentația (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce va fi
adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării
anunţului privind organizarea concursului.
-

Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;
Codul penal (Noul Cod penal şi Codul penal din 1968);
Legea de punere în aplicare a Noului Cod penal:
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

IV TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU DREPT PROCESUAL PENAL4
A. TEMATICĂ
I. PARTEA GENERALĂ
1. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale
2. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
-Acţiunea penală;
-Acţiunea civilă;
3. Participanţii în procesul penal
-Dispoziţii generale;
-Competenţa organelor judiciare;
- Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a
instanţelor judecătoreşti;
- Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti;
- Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră
preliminară;
- Organele de urmărire penală şi competenţa acestora;
4

Materiile vor fi abordate conform Codului de procedură penală din 2010

5/8

-Incompatibilitatea şi strămutarea;
- Subiecţii procesuali principali şi drepturilor 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 probatorii;
- Reguli generale;
- Audierea persoanelor;
- Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri;
5. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
- Măsurile preventive;
- Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
- Măsuri asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare
săvârşirii infracţiunii;
6. Acte procesuale şi procedurale comune
-.Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere;
- Termenele;
- Cheltuielile judiciare;
- Nulităţile;
-Amenda judiciară.
II. PARTEA SPECIALĂ
1. Urmărirea penală
- Dispoziţii generale;
- Sesizarea organelor de urmărire penală;
- Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către
procuror;
- Efectuarea urmăririi penale;
- Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei;
- Reluarea urmăririi penale;
- Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală;
2. Camera preliminară
3. Judecata
- Dispoziţii generale;
- Judecata în primă instanţă;
- Apelul;
- Contestaţia în anulare;
- Revizuirea;
- Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate;
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B. BIBLIOGRAFIA
În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate
sau orice altă documentația (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce va fi
adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării
anunţului privind organizarea concursului.
-

Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/ 2003;
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare;

-

Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Deciziile ÎCCJ de admitere pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul
legii şi pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispoziţiile din
Codul penal, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunţului
privind organizarea concursului;

-

Deciziile Curţii Constituţionale de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate
cu privire la dispoziţii din Codul penal, publicate în Monitorul Oficial până la data
publicării anunţului privind organizarea concursului.

V. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ORGANIZARE JUDICIARĂ
A. TEMATICA:
1. Principiile organizării judiciare;
2. Instanţele judecătoreşti;
3. Ministerul Public;
4. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor;
5. Organizarea Inspecţiei Judiciare şi statutul inspectorilor judiciari;
6. Incompatibilităţi şi interdicţii pentru funcţiile de judecător şi procuror;
7. Cariera judecătorilor şi procurorilor;
8. Drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor;
9. Răspunderea judecătorilor şi procurorilor;
10. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.
B. BIBLIOGRAFIA
În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate
sau orice altă documentația (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce va fi
adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării
anunţului privind organizarea concursului.
-

Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/ 2003;
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările ulterioare;
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi
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-

completările ulterioare;
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, adoptat prin Hotărârea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005;

VI. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREA
INSPECŢIEI JUDICIARE
A. TEMATICA:
- Conducerea Inspecţiei Judiciare
- Structura organizatorică şi funcţională a Inspecţiei Judiciare
- Serviciul juridic şi documentare
- Serviciul secretariat şi relaţii publice;
- Răspunderea juridică a personalului din aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare
B. BIBLIOGRAFIA
În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate
sau orice altă documentația (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce va fi
adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării
anunţului privind organizarea concursului.
-

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin
Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 134 din 10 decembrie 2018,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 11 decembrie
2018.
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