FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de Drept Privat
Descrierea postului scos la concurs:
Postul lector universitar, poz. 41,
Disciplinele: Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor;
Drept civil. Drepturi reale
Domeniul științific: Drept
Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv:
Disciplina DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR
pentru programul de studii universitare de licență specializarea Administrație publică
1. Consideratii generale cu privire la obligatiile civile
1.Notiunea si structura obligatiei civile
2.Clasificarea obligatiilor civile
3.Izvoarele obligatiilor
2. Contractul civil
1.Formarea contractului
1.1.Notiunea de contract civil
1.2.Clasificarea contractelor civile
1.3.Incheierea contractului
2.Efectele contractului
2.1.Reguli de interpretare a contractelor
2.2.Principiul fortei obligatorii a contractului
2.3.Efectele contractului fata de terti
3. Remediile neexectutarii contractului
3.1.Teoria generala a remediilor
3.2.Termenul suplimentar de executare
3.3.Executare silita in natura
3.4.Exceptia de neexecutare
3.5. Rezolutiunea si rezilierea
3.6.Executarea prin echivalent sau raspunderea contractuala
3.7. Riscurile contractului
3. Actul juridic unilateral de drept civil ca izvor de obligatii
4. Faptele juridice licite –izvoare de obligatii civile
1.Gestiunea de afaceri
2.Plata nedatorata
3.Imbogatirea fara justa cauza
5. Faptele juridice ilicite si celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de
prejudicii . Raspunderea civila delictuala sau extracontractuala
1.Consideratii generale privind raspunderea civila cu privire speciala asupra
raspunderii delictuale (extracontractuale)
2.Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta ilicita proprie. Conditiile generale
ale raspunderii delictuale
3.Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia
3.1.Raspunderea pentru prejudiciul cauzat prin fapta minorului sau a unui interzis
judecatoresc

3.2.Raspunderea delictuala a comitentului pentru prejudiciile cauzate prin faptele
ilicite ale prepusilor sai
4.Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general, de animale si de ruina
edificiului
5.Ipoteze de raspundere civila delictuala reglementate de legislatia conexa Codului
civil
6.Efectele de drept comun ale raspunderii civile delictuale
6. Obligatiile afectate de modalitati si obligatiile complexe
7. Dinamica obligatiilor- transmisiunea si transformarea obligatiilor
8. Stingerea obligatiilor
1.Stingerea obligatiilor prin executare voluntara-plata
2.Mijloacele alternative de stingere a obligatiilor
9. Garantiile executarii obligatiilor
1.Garantiile generale
2.Garantiile personale
3. Privilegiile si garantiile reale
3.1. Privilegiile
3.2. Ipoteca
3.3. Gajul
3.4. Dreptul de retentie
Disciplina DREPT CIVIL. DREPTURI REALE
1. Patrimoniul. Notiune. Caractere juridice. Functii
2. Drepturile reale si drepturile de creanta. Categorii intermediare. Clasificarea
drepturilor reale
3. Dreptul de proprietate. Definitie. Caractere juridice. Continut. Conditii generale de
exercitare
4. Dreptul de proprietate privata
1.Subiectele dreptului de proprietate privata (persoanele fizice , persoanele juridice de
drept privat, statul si unitatile administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de
proprietate privata)
2.Continutul si limitele dreptului de proprietate privata
3.Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privata
4.Stingerea dreptului de proprietate privata. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
5.Abuzul de drept in materia dreptului de proprietate privata
5. Dreptul de proprietate publica
1.Reglementare. Definitia dreptului de proprietate publica. Subiectele , continutul si
obiectul dreptului de proprietate publica
2.Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica si limitele exercitarii sale
3.Exercitarea dreptului de proprietate publica
3.1.Dreptul de administrare
3.2.Concesionarea bunurilor proprietate publica
3.3. Inchirierea bunurilor proprietate publica
3.4.Darea in folosinta cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publica
4.Incetarea dreptului de proprietate publica
6. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate
1.Proprietatea comuna pe cote-parti
2.Proprietatea comuna in devalmasie
3.Incetarea proprietatii comune

4.Comparatie intre proprietatea comuna pe cate parti si proprietatea comuna in
devalmasie
5.Proprietatea periodica
7. Dezmembramintele dreptului de proprietate
1.Dreptul de superficie
2.Dreptul de uzufruct
3.Dreptul de uz si dreptul de abitatie
4.Dreptul de servitute
8. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale principale
1.Actiunea in revendicare intemeiata pe dreptul de proprietate privata
2.Regimul juridic comun al actiunii in revendicare
3.Alte actiuni reale de aparare a dreptului de proprietate privata si a dezmembramintelor
sale
4.Actiunea in revendicare a dreptului de proprietate publica si a drepturilor reale
corespunzatoare proprietatii publice
9. Posesia
1.Notiuni generale. Dobandirea si pierderea posesiei
2.Viciile posesiei
3.Efectele posesiei
10. Modurile de dobandire a drepturilor reale principale
1.Accesiunea ca mod de dobandire a drepturilor reale
2.Uzucapiunea (prescriptia achizitiva) ca mod de dobandire a drepturilor reale
3.Dobandirea proprietatii bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta
4.Dobandirea proprietatii fructelor de catre posesorul de buna-credinta
5.Ocupatiunea, traditiunea si hotararea judecatoreasca
Bibliografie selectivă:
Disciplina DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR
1. L.Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic,
Bucuresti , 2015
2. E. Veress, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, editia a doua, Editura
C.H.Beck,Bucuresti. 2016
3. Ion Turcu, Noul Cod civil republicat. Cartea a V-a. Despre obligatii, art.1164-1649.
Comentarii si explicatii , editia a doua, Editura C.H.Beck, Bucuresti , 2011
4. C. Statescu, C. Barsan, Tratat de drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editia a
VIII-a, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2008
5. FL. Baias, E.Chelaru, R.Constantinovici, I.Macovei (coordonatori), Noul Cod civil.
Comentariu pe articole, editia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2014
6. P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Edituara Hamangiu, Bucuresti, 2012
7. P.Draghici, I.Dogaru, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, editia a II-a, Editura
C.H.Beck,Bucuresti, 2014
8. St.Scurtu, Drept civil. Regimul juridic general al obligatiilor. Garantarea obligatiilor,
Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2014
9. G. Boroi, A. Ilie, Comentariile Codului civil. Garantiile personale. Privilegiile si
garantiile reale, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012
10. C.E. Zamsa, Efectele obligatiilor civile, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013
11. C.E. Zamsa, Teoria impreviziunii. Studiu de doctrina si jurisprudenta, Editura
Hamangiu, Bucuresti, 2006

12. F. I. Mangu, Raspunderea civila delictuala obiectiva, Editura Universul Juridic,
Bucuresti 2015
13. P. Pricope, Raspunderea civila delictuala, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013
14. V. Stoica, Rezolutiunea si rezilierea contractelor civile, Editura All , Bucuresti, 1997
Disciplina DREPT CIVIL. DREPTURI REALE
1. Birsan C., Drept civil. Drepturi reale principale in reglementarea noului Cod civil,
Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013
2. Stoica V., Drept civil.Drepturi reale principale, editia a II-a, Editura C.H.Beck,
Bucuresti, 2013
3. Chelaru E., Drept civil. Drepturile reale principale, editia a IV-a, Editura C.H. Beck,
Bucuresti, 2013
4. Chelaru E., Administrarea domeniului public si a domeniului privat, editia a II-a,
Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2008
5. Pop L., Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1996
6. Balan E., Dreptul administrativ al bunurilor , Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007
7. Boroi G., Anghelescu C.A., Nazat B., Curs de drept civil. Drepturile reale principale,
Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012
8. Dogaru I., Cercel S., Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Editura All
Beck, Bucuresti, 2003
9. Statescu C., Birsan C., Drept civil. Dreturile reale, Universitatea din Bucuresti, 1988
10. Filipescu I.P., Domeniul public privat al statului si al unitatilor teritorialadministrative, in Dreptul nr. 5-6/1994
11. Imbrescu I., Stefu D.M., Consideratii asupra evolutiei reglementarilor privind dreptul
de folosinta cu titlu gratuit asupra bunurilor proprietate publica, in Dreptul nr. 7/2012
12. Vedinas V., Reglementarea proprietatii publice potrivit Noului Cod civil , in RRDP
nr. 1/2012
13. Patulea V., Continutul notiunii de “domeniu public” si regimul juridic al acestuia in
legislatia romana. Transferul de bunuri din domeniul privat in domeniul public (I), in
Dreptul nr. 7/2007
14. Patulea V., Continutul notiunii de “domeniu public” si regimul juridic al acestuia in
legislatia romana. Transferul de bunuri din domeniul privat in domeniul public (II), in
Dreptul nr. 8/2007
15. Patulea V., Dreptul de administrare al regiilor autonome si institutiilor publice asupra
bunurilor statului si unitatilor administrativ-teritoriale, in Dreptul nr. 8/1997
Legislatie:
1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Departamentul de Drept Public și Ştiințe Administrative
Descrierea postului scos la concurs:
Postul: Lector universitar, poz. 37,
Disciplinele: Contabilitatea instituţiilor publice;
Macroeconomie;
Economie.
Domeniul stiintific: Economie

Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv:
Disciplina CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE
1. Considerații generale privind contabilitatea instituțiilor publice din România

2.

3.

4.

5.

6.

-

Sistemul şi sfera de manifestare a instituţiilor publice din România
Finanțarea instituțiilor publice din România
Datoria publică guvernamentală și locală

-

Principiile generale bugetare

- Rolul ordonatorilor de credite
- Organizarea contabilității instituțiilor publice
Aspecte particulare privind contabilitatea capitalurilor
- Capital, rezerve, fonduri
- Rezultatul reportat
- Rezultatul patrimonial
Aspecte particulare privind contabilitatea activelor fixe
- Cheltuieli de dezvoltare
- Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
- Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
- Alte active fixe necorporale
- Active fixe necorporale în curs de execuție
- Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
- Amortizarea activelor fixe necorporale
- Terenuri și amenajări la terenuri
- Construcții
- Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații
- Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active fixe corporale
- Alte active ale statului
- Active fixe corporale în curs de execuție
- Avansuri acordate pentru active fixe corporale
- Amortizarea activelor fixe corporale
Aspecte particulare privind contabilitatea stocurilor și producției în curs de
execuție
- Materii prime și materiale consumabile
- Materiale de natura obiectelor de inventar
- Materiale rezervă de stat și de mobilizare
- Ambalaje rezervă de stat și de mobilizare
- Materiale date în prelucrare în instituție
- Alte stocuri
- Produse și lucrări în curs de execuție
- Semifabricate, produse finite, produse reziduale
- Stocuri aflate la terți
Aspecte particulare privind contabilitatea relațiilor cu terții
- Decontări cu furnizorii
- Decontări cu clienții
- Decontări cu personalul
Aspecte particulare privind conturile de cheltuieli și venituri

7. Situațiile financiare ale instituțiilor publice
Disciplina MACROECONOMIE
1. Fundamentele teoretice ale macroeconomiei
- Probleme şi politici macroeconomice;
- Cererea agregată (globală)
- Oferta agregată (globală);
- Rezultatele macroeconomice.
2. Piaţa monetară
- Băncile, instituţiile financiare şi societăţile de asigurări, agenţi ai pieţei monetare;
- Masa monetară şi structurile ei;
- Piaţa monetară: conţinut şi trăsături;
- Cererea şi oferta de monedă;
- Politica monetară şi instrumentele acesteia;
- Echilibrul pieţei monetare.
3. Piaţa de capital
- Acţiunile şi obligaţiunile - produse ale pieţei de capital;
- Cererea şi oferta de capital financiar;
- Instituţiile pieţei capitalului Bursa de valori şi mecanismele ei;
4. Piaţa muncii
- Conţinutul şi trăsăturile pieţei forţei de muncă;
- Cererea şi oferta de forţă de muncă.
- Echilibrul pe piaţa muncii.
5. Piaţa valutară
- Conţinutul şi caracteristicile pieţei schimburilor valutare;
- Cererea şi oferta pe piaţa schimburilor valutare;
- Operaţiunile pe piaţa schimburilor valutare;
- Convertibilitatea monedei şi cursul valutar;
- Balanţa de plăţi externe.
6. Ocuparea şi şomajul
- Ocuparea şi subocuparea resurselor de muncă;
- Ce este şomajul? Teorii cu privire la şomaj;
- Cauzele, formele şi costurile şomajului;
- Măsuri şi politici de diminuarea şomajului.
7. Inflaţia
- Geneza şi natura inflaţiei;
- Cauzele, factorii şi formele inflaţiei;
- Măsurarea inflaţiei;
- Efectele şi costurile inflaţiei;
- Politici antiinflaţioniste.
Disciplina ECONOMIE
1. Aspecte fundamentale privind studiul ştiinţei economice
- Trebuinţele umane şi interesele economice
- Resursele economice şi activitatea economică
- Nivelurile şi structurile economiei
- Bunurile economice şi sistemele economice
2. Conceptul economiei de piaţă

- Economia naturală, economia de schimb și moneda
- Aspecte generale privind economia de piaţă
- Modele şi tipuri ale economiei de piaţă contemporană
3. Factorii de producție
- Munca
- Pământul
- Capitalul
- Neofactorii de producție
4. Bunurile economice, utilitatea și valoarea lor
- Bunurile economice și tipologia lor
- Utilitatea și calitatea bunurilor economice marfă
- Valoarea bunurilor economice marfă
5. Agenţii economici şi organizarea afacerilor
- Agenții economici și fluxurile activității economice
- Întreprinderea și întreprinzătorul
- Indicatorii activității întreprinderii
6. Costurile de producție
- Aspecte generale privind costurile de producție
- Eficiența utilizării factorilor de producție
7. Cererea şi oferta
- Conceptul de cerere
- Elasticitatea cererii
- Conceptul de ofertă
- Elasticitatea ofertei
8. Piaţa şi concurenţa
- Piaţa şi funcţiile ei;
- Concurenţa – conţinut şi funcţii;
- Tipuri şi forme ale pieţei concurenţiale;
- Piaţa cu concurenţă pură şi perfectă;
- Piaţa cu concurenţă imperfectă
9. Preţul şi mecanisme de formare pe diferite pieţe
- Conţinutul şi conceptului de preţ;
- Rolul şi funcţiile preţurilor.
- Tipuri de preţ;
- Mecanismul formării preţurilor pe piaţa concurenţială.
10. Veniturile factorilor de producție
- Salariul
- Profitul
- Dobânda
- Renta
Bibliografie selectivă:
Burtescu C., Grigore G., Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Paralela 45, 2011
Dragomir L., Macroeconomie, Ed. Universitaria, Craiova, 2009
Greceanu-Cocoş V., Contabilitatea instituțiilor publice comentată, actualizată și
simplificată, Editura Universitară, Bucureşti, 2014
Mankiw G., Principles of economics, 7th Edition, Cengage Learning, 2015
Pîrvu Gh., Macroeconomie, Ed. Universitaria. 2011
Pîrvu Gh., Lolescu E., Pîrvu R., Tănasie A., Economie europeană, Editura Universitaria,
Craiova,2011

Pîrvu Gh., Pîrvu R., Microeconomie, Editura Universitaria, Craiova, 2012
Selişteanu S., Elemente de contabilitate. Suport de curs, Editura Tipografia Universităţii din
Craiova, 2011
Suciu M., Economics. Microeconomics I, 2nd Edition, Editura ASE, București, 2010
Ștefănescu A, Dumitru M, Glăvan M.E, Pitulice I.C., Contabilitate publică, Editura
ASE,Bucuresti, 2013
Tiron-Tudor A, Nistor C.S, Cîrstea A, Contabilitatea instituțiilor publice din Romania, Editura
Fundației Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2013
*** Consilier Contabilitatea instituţiilor publice, Editor Rentrop&Straton, Bucureşti, 2012
*** Legea 82/1991 privind Legea contabilităţii, Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu
modificările şi completările ulterioare
*** Legea 500/2002 Legea privind finanţele publice, Monitorul Oficial nr. 597/13.08.2002, cu
modificările şi completările ulterioare
*** Legea 571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 927/23.12.2003, cu modificările şi
completările ulterioare
*** OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, Monitorul Oficial nr. 37/23.01.2003, cu
modificările şi completările ulterioare
*** OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, a planului de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, Monitorul Oficial nr. 1186
bis/29.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare
*** OMFP 2169/2009 pentru modificarea normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Monitorul Oficial nr. 513/27.07.2009
Descrierea postului scos la concurs:
Postul: Conferențiar universitar, poz. 36,
Disciplinele: Drept electoral;
Drept constituţional şi instituţii politice I;
Drept constituţional şi instituţii politice II.
Domeniul științific: Drept
Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv:
1. Sistemul electoral în cadrul democraţiei semi-directe
2. Dreptul de a vot şi dreptul de a fi ales
3. Formula electorală
4. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor
5. Suveranitatea statului
6. Statul de drept
7. Principiul separaţiei puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească
8. Mijloacele de presiune şi interacţiune dintre puteri
9. Justiţia constituţională
Bibliografie selectivă:
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Popescu, Şt. Deaconu, Alegerile şi corpul electoral, All Beck Publishing House, Bucharest,
2005
5. Dan Claudiu Dănișor, Drept constituțional și instituții politice. 1st Vol. Teoria generală,
Publishing House, Bucharest, 2007
6. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, C.H.
Beck Publishing House, Bucharest, 2008
7. G. Gîrleşteanu, Drept constiţutional şi instituţii politice, Universul Juridic Publishing
House, Bucharest 2012

