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TEMATICA 

pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru 

persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică 

 IUNIE 2019 

  

I. PROBA TEORETICĂ 

 

 

DREPT CIVIL 

  

 

1. Introducere în dreptul civil şi subiectele dreptului civil 

  

A.   Actul juridic civil 

- noţiune şi clasificare; 

- condiţiile actului juridic civil; 

- efectele actului juridic civil; 

- nulitatea actului juridic civil. 

 

B.     Prescripţia extinctivă 

- noţiunea şi efectul prescripţiei extinctive; 

- domeniul prescripţiei extinctive; 

- termenele de prescripţie extinctivă; 

- începutul prescripţiei extinctive; 

- suspendarea şi întreruperea prescripţiei extinctive; 

- repunerea în termenul de prescripţie extinctivă; 

- împlinirea prescripţiei extinctive. 

 

C. Decăderea 

- noţiune; 

- clasificarea termenelor de decădere; 

- domeniul de aplicare; 

- regimul juridic; 

- efectele decăderii. 

 

2. Teoria generală a obligaţiilor 

  

A.   Actul juridic ca izvor de obligaţii  

- contractul (noţiune şi clasificare, încheierea contractelor); 

- efectele contractului. 
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B.   Faptul juridic ca izvor de obligaţii  

- faptul juridic licit ca izvor de obligaţii (noţiune, principii); 

- răspunderea civilă delictuală (cauze exoneratoare de răspundere, răspunderea pentru prejudiciul 

cauzat prin fapta proprie, răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin fapta altuia, răspunderea 

pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri, repararea prejudiciului în cazul răspunderii 

delictuale). 

  

C.   Efectele obligaţiilor  

- noţiune; 

- executarea directă (în natură) a obligaţiilor - plata; 

- executarea silită a obligaţiilor; 

- acţiunea oblică 

- acţiunea revocatorie. 

   

D.   Moduri de stingere a obligaţiilor 

- compensaţia; 

- confuziunea; 

- remiterea de datorie; 

- imposibilitatea fortuită de executare. 

  

E.   Garantarea obligaţiilor  

- noţiune; 

- garanţiile personale (fideiusiunea, garanţiile autonome); 

- privilegiile; 

- garanţiile reale (ipoteca, executarea ipotecii, gajul, dreptul de retenţie). 

  

3. Drepturile reale 

  

A.   Dreptul de proprietate privată 

- noţiunea; 

- titularii dreptului de proprietate privată; 

- obiectul dreptului de proprietate privată; 

- conţinutul juridic al dreptului de proprietate privată; 

- enumerarea modurilor de dobândire a proprietăţii private; 

- caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată; 

- limitele juridice ale dreptului de proprietate privată (limite legale, limite convenţionale, limite 

judiciare); 

- proprietatea comună; 

- proprietatea periodică. 

 

B.   Dreptul de proprietate publică 

- noţiunea; 
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- titularii (subiectele) dreptului de proprietate publică; 

- obiectul dreptului de proprietate publică; 

- caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publică; 

- enumerarea modurilor de dobândire a proprietăţii publice; 

- exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune, 

închirierea bunurilor proprietate publică, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit); 

- încetarea dreptului de proprietate publică.  

 

C.  Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (superficia, uzufructul, uzul şi abitaţia, 

servituţile)  

 

D.   Cartea funciară 

 

E.   Posesia  

- noţiuni generale (definiţie, exercitarea posesiei, cazurile care nu constituie posesie, prezumţia de 

posesie şi prezumţia de proprietate, intervertirea precarităţii în posesie, încetarea posesiei); 

- viciile posesiei; 

- efectele posesiei; 

- acţiunile posesorii. 

 

4. Contracte 

  

A.   Contractul de vânzare 

 

B.   Contractul de locaţiune, inclusiv reguli particulare în materia închirierii locuinţelor şi arendării.  

 

C.  Contractul de mandat  

 

D.   Contractul de împrumut (împrumutul de folosinţă şi împrumutul de consumaţie) 

   

E. Contractul de rentă viageră 

  

F.   Contractul de întreţinere 

 

 

  

DREPT PROCESUAL CIVIL 

  

A.   Despre executarea silită  

- dispoziţii generale; 

- urmărirea silită asupra bunurilor debitorului; 

- executarea silită directă. 
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B.   Proceduri speciale  

- procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii; 

- măsurile asigurătorii. 

 

  

DREPT COMERCIAL (SOCIETAR) 

  

A.   Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 

- noţiunea societăţii comerciale; 

- contractul de societate care stă la baza societăţii comerciale; 

- formele societăţilor comerciale şi clasificarea lor; 

- reguli speciale aplicabile fiecărei forme de societate comercială. 

  

B.   Titlurile comerciale de valoare  

- cambia; 

- biletul la ordin; 

- cecul. 

  

 

 

ORGANIZAREA PROFESIEI DE EXECUTOR JUDECĂTORESC 

  

A.   Competenţa executorilor judecătoreşti 

- dispoziţii generale; 

- urmărirea silită asupra bunurilor debitorului; 

- executarea silită directă. 

 

B.   Organizarea activităţii executorilor judecătoreşti 

- constituirea, organizarea şi funcţionarea birourilor executorilor judecătoreşti; 

- executorii judecătoreşti stagiari;  

- admiterea în profesia de executor judecătoresc (organizarea şi desfăşurarea concursului sau 

examenului de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari; organizarea şi 

desfăşurarea examenului de definitivat; organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului 

de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 

ani funcţii de specialitate juridică; admiterea în profesie pentru persoanele scutite de examen în 

condiţiile art. 15 lit. g) teza finală din lege);  

- încetarea calităţii de executor judecătoresc;  

- suspendarea calităţii de executor judecătoresc; 

- organele reprezentative ale executorilor judecătoreşti (Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti, Camera Executorilor Judecătoreşti). 
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C.   Drepturile şi îndatoririle executorilor judecătoreşti 

- drepturile executorilor judecătoreşti; 

- îndatoririle executorilor judecătoreşti. 

 

D.   Controlul activităţii executorilor judecătoreşti şi răspunderea executorilor  

     judecătoreşti                

- controlul activităţii executorilor judecătoreşti; 

- răspunderea executorilor judecătoreşti. 

 

E.   Desfăşurarea activităţii executorului judecătoresc şi evidenţa activităţii acestuia  

 

 

II. PROBA PRACTICĂ 

 

A. Întocmirea unui act procedural. 
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Tudorel TOADER 
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