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

17 iulie 2019 

Probă scrisă 
DREPT 

(PROFESORI) 
 

Model 
•  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
  
SUBIECTUL I                   (30 de puncte) 
 
I.1. Dreptul civil este dominat de două instituții fundamentale: instituția dreptului de proprietate și 
instituția contractului. Descrieţi contractul de locaţiune, ca unul dintre principalele contracte de 
drept civil,  respectând următoarea structură:                                                                 18 puncte 
a. definirea locațiunii;                                                                                                            
b. enumerarea a patru caractere juridice ale contractului de locațiune;                               
c. prezentarea condițiilor de validitate a contractului de locațiune;                         
d. prezentarea obligațiilor părților (câte două obligații pentru fiecare parte);                       
e. enumerarea oricăror două cazuri de încetare a contractului de locațiune.                                 
 
I.2.  Exercitarea activităților comerciale se întemeiază pe principiul „libertății exercitării 
comerțului”,  consacrat de Constituție în sensul că, oricine (persoană fizică sau juridică) poate 
exercita orice comerț. Răspundeți următoarelor cerințe referitoare la comercianţi:      12 puncte 
a. prezentați modul de dobândire a calităţii de comerciant de către o persoană fizică sau de 
către societăţi comerciale;                                                                                                        
b. precizați   patru dintre derogările/ restricțiile de la principiul „libertății exercitării comerțului”,  
consacrat de Constituție;                                                                                                    
c. enumerați două obligaţii profesionale ale comercianţilor.                                                 
 
SUBIECTUL al II-lea                  (30 de puncte) 
 
Principalele instrumente juridice folosite în efectuarea operațiunilor comerciale sunt contractele. 
Analizați contractul de vânzare-cumpărare comercială, ca unul dintre principalele contracte 

de drept comercial prin: 

a. definirea noțiunii;         

b. precizarea obiectului contractului pentru părți;     

c. descrierea obligațiilor părților;                              
d. prezentarea  formelor în care are loc executarea contractelor comerciale de vânzare-

cumpărare; 

e. precizarea cauzelor de încetare a efectelor contractului;                                                     

f. descrierea modalității de soluționare pe cale arbitrală a litigiilor izvorâte din executarea 

contractului;                                                                                                                                                            
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SUBIECTUL al III-lea                                        (30 de puncte) 
 
      III.1.Obiectivele operaționale contribuie la proiectarea eficientă a oricărei situații instructive 
din cadrul demersului didactic.                                              (25 de puncte) 
a. Caracterizați operaționalizarea obiectivelor în contextul alegerii și explicitării obiectivelor 
educaționale; 
b. Elaborați patru obiective operaționale corespunzătoare unei lecții din programa disciplinei la 
care susțineți concursul, precizând pentru fiecare dintre ele: comportamentul observabil, 
condițiile de realizare/ demonstrare a comportamentului/ schimbării preconizate și criteriul de 
reușită;  
c. Corelați fiecare dintre cele patru obiective operaționale formulate la punctul b. cu o activitate 
de învățare și două resurse didactice, la alegere. 
     III.2. Precizați cinci informații incluse în sugestiile metodologice din structura curriculum-ului 
specific pregătirii de specialitate pentru domeniul/ disciplina la care susțineți concursul.  
                                                                                                                                    (5 puncte)                            
         Notă: Se punctează corectitudinea din punct de vedere metodic și științific, a informațiilor 

de specialitate 

 


