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TEMATICA 

pentru colocviul de admitere la gradul didactic I 

Specializarea Drept 
 

 

A. COMPETENŢE VIZATE 

 

Competenţe profesionale:  

 - cunoştinţe temeinice cu privire la conţinuturile şi problematica actuală ale Dreptului, în 

structura curriculum-ului din învăţământul preuniversitar; 

 - capacităţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional din învăţământul 

preuniversitar; 

 - capacităţi de organizare, structurare logică şi transpunere psihopedagogică a 

conţinuturilor predării şi învăţării potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale 

elevilor şi nivelului achiziţiilor anterioare ale acestora; 

 - cunoştinţe şi capacităţi de evaluare a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului 

înregistrat de elevi; 

 - cunoştinţe şi capacităţi de aplicare a caracteristicilor învăţământului centrat pe elev în 

proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculum-ului din învăţământul preuniversitar; 

 - capacitatea de a preveni, de a media şi de a soluţiona situaţiile de criză educaţională; 

 - capacitatea de a identifica problemele a căror rezolvare implică investigaţia ştiinţifică, de 

a selecta aspectele semnificative ale obiectului cercetării şi de a formula corect tema 

proiectului de cercetare; 

 - cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a unui proiect de cercetare şi a unui plan de 

management al proiectului; 

 - capacitatea de a elabora un raport de cercetare cu respectarea cerinţelor metodologice şi a 

cerinţelor privind redactarea textelor ştiinţifice şi de a valorifica rezultatele cercetării în 

practica instructiv-educativă. 

 

Competenţe transversale: 

 - capacitatea de a mobiliza, a combina şi  a utiliza în mod autonom capacităţile de 

cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu 

diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme de natură 

educaţională şi socială; 

 - atitudini şi capacităţi pentru consilierea, orientarea şi asistarea psihopedagogică a 

diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (elevi, familii, profesori etc.); 

 - capacitatea de analiză cognitivă şi evaluare axiologică a mediilor socio-culturale, a 

evenimentelor şi conjuncturilor ce au loc în viaţa şcolii şi a comunităţii sociale; 

 - capacitatea de a evalua şi de a îmbunătăţi performanţa strategică a echipelor; 
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 - capacitatea de a comunica audienţei de specialişti şi nespecialişti rezultatele proiectelor, 

motivaţia deciziilor, concluziile evaluărilor, direcţiile acţiunilor  viitoare; 

 - atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă 

investigării şi explicării fenomenelor educaţionale; 

 - atitudini şi capacităţi de autoformare, de autoevaluare a şi ameliorare continuă a 

practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră. 

 

 

B. TEMATICA 

 

1. DREPT CONSTITUŢIONAL  

 Controlul constituţionalităţii legilor. Concept. Forme de control. Autorităţi competente.  

 Curtea Constituţională a României. Organizare, funcţionare, competenţă, acte.  

 Drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Concept, clasificări, garanţii, restrângeri. 

 Dispoziţiile comune drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

 Drepturile cetăţeneşti prevăzute în Constituţia României. 

 Îndatoririle fundamentale. Concept. Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor României.  

 BIBLIOGRAFIE  

 Ioan MURARU, Simina TĂNĂSESCU, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a IX-

a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti 

 Ioan MURARU şi colaboratorii, Constituţiile române, culegere, Editura Regia Autonomă 

Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995; 

 Alți autori: Ion DELEANU, Antonie IORGOVAN, Mihaela Simion, Mircea Criste. 

 Constituția României. 

 

2. DREPT CIVIL ŞI DREPTUL FAMILIEI  

 Aplicarea şi interpretarea legii civile. 

 Raportul juridic civil. 

 Bunurile şi clasificarea lor. 

 Actul juridic civil. 

 Prescripţia extinctivă: noţiune şi efecte.  

 Patrimoniul şi funcţiile lui. 

 Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale.  

 Contractul ca izvor de obligaţii. 

 Faptul juridic ilicit şi licit, ca izvor de obligaţii. 

 Contracte speciale, vânzarea, donaţia, locaţiunea, antrepriza, mandatul, societatea civilă, 

tranzacţia, împrumutul de consumaţie. 

 Regimul matrimonial. Bunurile soţilor.  

 Adopţia. Ocrotirea minorilor prin părinţi.  

 BIBLIOGRAFIE 

 Gabriel BOROI, Drept civil. Partea generală. Persoanele. Editura All Beck, colecţia Curs 

universitar Bucureşti 

 Gheorghe BELEIU, Marian NICOLAE, Petrică TRUŞCĂ, Drept civil român. Editura 

Universul Juridic, 2002;  

 Ion FILIPESCU, Drept civil, Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Editura Actami, 

Bucureşti 

 C BÎRSAN, Drept civil. Drepturile reale. Editura All Beck, Bucureşti, 2002 5. C 

STĂTESCU, C BÎRSAN, Teoria generală a obligaţiilor. Editura All Beck, Bucureşti, 2002  

 Laura Cetean-Voiculescu, ”Dreptul familiei”. Editura Hamangiu, 2012, București 
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3. DREPT PENAL 

 Noţiunea de infracţiune 

 Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii: pericolul social, vinovăţia, prevederea în legea penală. 

 Sancționarea minorilor care au săvârșit fapte penale. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Angeal Tatu, ”Drept penal general”. 

 Laura Cetean-Voiculescu, ”Dreptul familiei”. Editura Hamangiu, 2012, București 

 

4. DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE  

 Raportul juridic de muncă: subiectele, conţinutul, obiectul raportului juridic de muncă.  

 Contractul de muncă: părţile contractului de muncă, condiţii de valabilitate; forma şi 

conşinutul contractului de muncă; nulitatea, suspendarea, delegarea, detaşarea, transferul; 

încetarea contractului de muncă. 

 Timpul de lucru şi timpul de odihnă. Noţiunea de timp de lucru; durata zilei de muncă; 

munca suplimentară; noţiune şi formele timpului de odihnă; concediul de odihnă; alte 

categorii de concediu.  

 Disciplina muncii. Noţiune, trăsături specifice; răspunderea discilinară (principii, cumulul 

răspunderii disciplinare cu alte forme de răspundere), abaterea disciplinară; sancţiunea 

disciplinară; procedura aplicării sancţiunilor disciplinare.  

 Dreptul sindical: istoricul mişcării sindicale în România; caracterele dreptului sindical. 

Principiul libertăţii sindicale. Regimul juridic al sindicatelor. Exerciţiul drepturilor sindicale 

în întreprindere.  

 Contractele colective de muncă. Noţiune; părţi. Încheiere. Executare. Efecte. încetare. 

  Pensiile şi ajutoarele de asigurări sociale. Principiile pe care se întemeiază sistemul 

asigurărilor sociale. Dreptul la pensie (noţiune, forme, condiţii de realizare, stabilirea şi plata 

pensiilor). Dreptul la alte prestaţii de asigurări sociale (indemnizaţii pentru incapacitatea 

temporară de muncă; maternitate, şomaj, etc. ) 

 Dreptul la alocaţii de stat. Dreptul la asistenţă socială (formă, condiţii de acordare).  

 BIBLIOGRAFIE  

 Sanda GHIMPU, Alexandru ŢICLEA, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti 

 Alți autori: Ada Hurbean, Cotea Felician 

 

5. METODICA PREDĂRII DREPTULUI 

 Aspecte generale 

 Principiile didactice 

 Metodologia didactică a disciplinelor juridice și administrative 

 Tipuri de unități de învățare specifice disciplinelor juridice și administrative 

 Finalități, scopuri și obiective 

 Resursele educaționale 

 Proiectarea pedagogică 

 Curriculum-ul scris 

 Evaluarea și aprecierea activității la disciplinele juridice și administrative 

  

 BIBLIOGRAFIE ( pentru Metodică Generală ) 1. Neacşu, I., Instruire şi învăţare, Bucureşti, 

EDP, 1999; 2. Neacşu, I., Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă, Editura Militară, 

Bucureşti, 1990; 3. Jinga, I., Petrescu A., Evaluarea performanţei şcolare, Editura Adelfin, 

Bucureşti, 1996; 4. Iucu, R., Managementul clasei de elevi, Bucureşti, Editura D. 

Bolintineanu, 1999; 5. Călin, M., Teoria educaţiei, fundamentarea epistemică şi 
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metodologică a acţiunii educative, Bucureşti, Editura All, 1996; 6. Păun, E., Şcoala – 

abordare sociopedagogică, Iaşi, Editura Polirom, 1999; 7. Ionescu, M., Radu, I.(coord), 

Didactica modernă, Cluj-Napoca, dacia, 1995; 8. Jinga, I., Istrate, E. (coord), Manual de 

pedagogie, Bucureşti, Editura All, 1998; 9. Ghid metodologic de aplicare a programelor 

şcolare pentru Educaţie civică şi Cultură civică, Editura S.C. Aramis, Bucureşti, 2001, 

apărută sub coordonarea Consiliului Naţional pentru Curriculum. 

 Pentru didactica specială: Laura Cetean-Voiculescu, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010. 


