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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 funcții de specialitate juridică 

Noiembrie 2021 
 

I. PROBA TEORETICĂ 
 

DREPT CIVIL 
 
 
1. Introducere în dreptul civil și subiectele dreptului civil 
 
A.   Actul juridic civil 

- noțiune și clasificare; 
- condițiile actului juridic civil; 
- efectele actului juridic civil; 
- nulitatea actului juridic civil. 

 
B.   Prescripția extinctivă 

- noțiunea și efectul prescripției extinctive; 
- domeniul prescripției extinctive; 
- termenele de prescripție extinctivă; 
- începutul prescripției extinctive; 
- suspendarea și întreruperea prescripției extinctive; 
- repunerea în termenul de prescripție extinctivă; 
- împlinirea prescripției extinctive. 

 
C.   Decăderea 

- noțiune; 
- clasificarea termenelor de decădere; 
- domeniul de aplicare; 
- regimul juridic; 
- efectele decăderii. 

 
A.   Actul juridic ca izvor de obligații  

- contractul (noțiune și clasificare, încheierea contractelor); 
- efectele contractului. 

 
B.   Faptul juridic ca izvor de obligații  

- faptul juridic licit ca izvor de obligații (noțiune, principii); 
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- răspunderea civilă delictuală (cauze exoneratoare de răspundere, răspunderea 
pentru prejudiciul cauzat prin fapta proprie, răspunderea pentru prejudiciul cauzat 
prin fapta altuia, repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale). 

 
C.   Modalitățile obligațiilor (de introdus) 

- condiția 
- termenul 

 
D.   Efectele obligațiilor  

- noțiune; 
- executarea directă (în natură) a obligațiilor - plata; 
- executarea silită a obligațiilor; 

 
E.   Transmisiunea și transformarea obligațiilor 

- cesiunea de creanță 
- subrogația 
- preluarea datoriei 

 
F.   Moduri de stingere a obligațiilor 

- compensația; 
- confuziunea; 
- remiterea de datorie; 
- imposibilitatea fortuită de executare. 

 
G.   Garantarea obligațiilor  

- noțiune; 
- garanțiile personale (fideiusiunea, garanțiile autonome); 
- privilegiile; 
- garanțiile reale (ipoteca, executarea ipotecii, gajul, dreptul de retenție). 

 
3. Drepturile reale 
 
A.   Dreptul de proprietate privată 

- noțiunea; 
- titularii dreptului de proprietate privată; 
- obiectul dreptului de proprietate privată; 
- conținutul juridic al dreptului de proprietate privată; 
- enumerarea modurilor de dobândire a proprietății private; 
- caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată; 
- limitele juridice ale dreptului de proprietate privată (limite legale, limite 

convenționale, limite judiciare); 
- proprietatea comună; 
- proprietatea periodică. 
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B.   Dreptul de proprietate publică 
- noțiunea; 
- titularii (subiectele) dreptului de proprietate publică; 
- obiectul dreptului de proprietate publică; 
- caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publică; 
- enumerarea modurilor de dobândire a proprietății publice; 
- exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de 

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

- încetarea dreptului de proprietate publică.  
 
C.  Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (superficia, uzufructul, uzul 
și abitația, servituțile)  
 
D.   Cartea funciară 
 - Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice 
 
E.   Posesia  

- noțiuni generale (definiție, exercitarea posesiei, cazurile care nu constituie 
posesie, prezumția de posesie și prezumția de proprietate, intervertirea 
precarității în posesie, încetarea posesiei); 

- viciile posesiei; 
- efectele posesiei; 
- acțiunile posesorii. 

 
4. Contracte 
 
A.   Contractul de vânzare 
 
B.   Contractul de locațiune, inclusiv reguli particulare în materia închirierii 
locuințelor și arendării.  
 
C.   Contractul de împrumut (împrumutul de folosință și împrumutul de consumație) 
 
 

DREPT PROCESUAL CIVIL 
 
A.   Actele de procedură 
 
B.   Procedura contencioasă 

- asigurarea probelor 
 
C.   Despre executarea silită  
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- dispoziții generale; 
- urmărirea silită asupra bunurilor debitorului; 
- executarea silită directă. 

 
D.   Proceduri speciale  

- procedura ofertei de plată și consemnațiunii; 
- măsurile asigurătorii. 

 

DREPT COMERCIAL (SOCIETAR) 
 

A.   Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990 
- noțiunea societății comerciale; 

- contractul de societate care stă la baza societății comerciale; 

- formele societăților comerciale și clasificarea lor; 

- reguli speciale aplicabile fiecărei forme de societate comercială. 

 

B.   Titlurile comerciale de valoare  
- cambia; 

- biletul la ordin; 

- cecul. 

 

C.   Legea nr.85/2014 

 - efectele deschiderii procedurii insolventei asupra procedurii de executare silită 

 

D.   Legea nr. 151/2015 

- atribuțiile administratorului procedurii pe durata executării planului de 

rambursare; 

- atribuțiile lichidatorului. 

 

 

ORGANIZAREA PROFESIEI DE EXECUTOR JUDECĂTORESC 
 
A.   Competența executorilor judecătorești 

- dispoziții generale; 
- urmărirea silită asupra bunurilor debitorului; 
- executarea silită directă. 

 

B.   Organizarea activității executorilor judecătorești 

- constituirea, organizarea și funcționarea birourilor executorilor judecătorești; 
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- admiterea în profesia de executor judecătoresc; organizarea și desfășurarea 

concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc 

pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică;  

- încetarea calității de executor judecătoresc;  

- suspendarea calității de executor judecătoresc; 

- organele reprezentative ale executorilor judecătorești (Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești, Camera Executorilor Judecătorești). 

 

C.   Drepturile și îndatoririle executorilor judecătorești 

- drepturile executorilor judecătorești; 

- îndatoririle executorilor judecătorești. 

 

D.   Controlul activității executorilor judecătorești și răspunderea executorilor 

judecătorești 

- controlul activității executorilor judecătorești; 

- răspunderea executorilor judecătorești. 

 

E.   Desfășurarea activității executorului judecătoresc și evidența activității acestuia  

 

 

II. PROBA PRACTICĂ 

 

A. Întocmirea unui act procedural. 

 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

 

 

 

pentru Lucian Nicolae Bode, 

ministrul interimar al justiției,  

semnează 

 

Secretar de stat 

George Bogdan ILEA 

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ 

A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI  

 

 

Președinte, 

Marius Iacob MORARI 

 


