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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

12 iulie 2017 
 

Probă scris ă 
DREPT 

 (profesori)  
Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
I.1. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii declanșează o răspundere civilă delictuală al cărui 
conținut îl constituie obligația civilă de reparare a prejudiciului cauzat. Răspundeți următoarelor 
cerințe referitoare la fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu, ca izvor de obligații (răspunderea 
civilă delictuală):                                                                                                               20 puncte   
a) prezentați natura juridică a răspunderii civile delictuale;                                       
b) prezentați funcțiile răspunderii civile delictuale;                                                    
c) realizați comparația între răspunderea civilă delictuală și răspunderea civilă contractuală,    
    enumerând oricare patru deosebiri esențiale;                                                                                    
d) enumerați felurile răspunderii civile delictuale;                                                      
e) precizați cele patru condiții generale ce se cer a fi întrunite cumulativ pentru angajarea  
    răspunderii civile delictuale.                                                                            
 
I.2. Supremația Constituției apare ca ceva firesc, de necontestat, de notorietate. Descrieţi 
Supremația Constituției respectând următoarea structură:                  10 puncte   
a) prezentați conceptul de supremație a Constituției;                                                           
b) caracterizați consecințele juridice ale supremației Constituției;                                  
c) enumerați cele trei garanții juridice ale supremației Constituției.                                      
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. Principalele instrumente juridice folosite în efectuarea operațiunilor comerciale sunt 
contractele.  Prezentaţi Contractul de mandat comercial respectând următorul plan:     

     20 de puncte  
a) definiți noțiunea;                                                                                                      
b) prezentați patru caracteristici/ particularități ale mandatului comercial, care îl deosebesc de 
mandatul civil; 
c) precizați condițiile de validitate a contractului de mandat comercial;                          
d) enumerarați obligațiie părților: obligațiile mandatarului (cinci obligații), respectiv obligațiile 
mandantului  (trei obligații)                                           
e) precizați trei cazuri de încetare a contractului de mandat comercial.  
                 
II.2. Cadrul sancțiunilor pentru infractorii minori este alcătuit, pe de o parte, din măsuri educative, 
iar pe de altă parte din pedepse. Referitor la răspunderea penal ă a minorilor, prezentați 
aplicarea sanc țiunilor fa ță de infractorii minori- m ăsurile educative:                         10 puncte   
a) definiți noțiunea de măsură educativă;                                                                    
b) prezentați măsurile educative, prevăzute de lege, ce se pot lua față de infractorii minori.                                              
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
În cadrul managementului clasei, organizarea activităților didactice trebuie să constituie una dintre 
principalele preocupări ale cadrului didactic. 

a. Caracterizați timpul instrucțional cu referire la folosirea eficientă a acestuia; 
b. Prezentați rolul relației profesor-elev în crearea unui climat educațional favorabil; 
c. Descrieți discuția ca formă de instruire frontală (care implică întreaga clasă); 
d. Caracterizați învățarea în perechi ca formă de instruire pe grupe; 
e. Exemplificați învățarea în perechi, ca formă de instruire pe grupe, pentru o temă de 

specialitate din domeniul pentru care susțineți concursul. 


