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CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 
VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

13 iulie 2022 
 

Probă scrisă 
 

DREPT 
Varianta 3 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 
 

SUBIECTUL I                 (30 de puncte) 
 

Conform Constituţiei române, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și 
unica autoritate legiuitoare a țării. Prezentaţi legea, ca act juridic al Parlamentului, după 
următoarea structură de idei: 

a) Definiţi legea. 
b) Enumeraţi si caracterizaţi categoriile de legi adoptate de Parlament conform Constituţiei 
române. 
c) Prezentaţi noţiunea de referendum şi procedura de aprobare a legii prin referendum. 
d) Descrieţi trei deosebiri dintre Constituţie și legi. 

 
.SUBIECTUL al II-lea                                                                                                  (30 de puncte) 
 

1. Una din formele pluralității de infractori o constituie participația penală, caracterizată, în 
principal, prin specificul participării infractorilor la săvârșirea faptei.               

a) Definiți participația penală. 
b) Menționati condițiile de existență a participației penale. 
c) Enumerați și caracterizați trei forme de participație penală dupa contribuția făptuitorilor la 

săvârșirea faptei.                  14 puncte 
 

2. Principalele instrumente juridice folosite în efectuarea operațiunilor comerciale sunt contractele. 
Prezentaţi contractul de mandat comercial respectând următorul plan:                          

a) Definiţi contractul de mandat comercial. 
b) Prezentați trei particularități ale mandatului comercial, care îl deosebesc de mandatul civil. 
c) Enumerați obligațiile părților: obligațiile mandatarului (cinci obligații), respectiv obligațiile 

mandantului (trei obligații). 
d) Precizați trei cazuri de încetare a contractului de mandat comercial.            16 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Secvența de instruire de mai jos face parte din programa școlară pentru clasa a XII-a liceu – filiera 

tehnologică, domeniul Economic, Anexa nr. 1, la OMEN nr. 3501 din 2018. 

 

URÎ 12  Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare  
Conținuturile învățării Rezultate ale învățării (codificate conform SPP) 

Cunoștinte Abilitati Atitudini 
12.1.9. 
Descrierea tipurilor de contracte 
economice, folosite in relaţiile 
interne şi externe, bazate pe 
respectarea convenţiilor sociale 
şi culturale, ale partenerului de 
afaceri 
 

12.2.8.  
Completarea  
contractelor 
economice 
ţinând cont 
de uzanţele 
in vigoare 

12.3.6.  
Manifestarea 
spiritului civic in 
condiţiile 
nerespectării 
clauzelor asumate 
prin contract 

Negocierea 
contractelor 

• Definire 

• Tipuri de contracte 
 Contractul 

individual de muncă 
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Realizați un demers didactic pentru formarea abilităţii din secvența dată prin intermediul studiului 
de caz, ca metodă didactică modernă, prin valorificarea următoarelor repere: 

- explicarea metodei didactice date; 
- enumerarea a patru etape ale învățării bazate pe studiul de caz; 
- justificarea faptului că învățarea bazată pe studiul de caz este o metodă didactică activă; 
- prezentarea, în aproximativ o pagină, a conținutului științific care vizează formarea abilităţii 

date; 
- menționarea unei activităţi de învăţare adecvate pentru formarea abilităţii date, precizând 

totodată resursele (de timp, de loc, materiale, forme de organizare a activităţii didactice) 
utilizate; 

- exemplificarea modului de formare a abilităţii date, utilizând metoda studiului de caz, prin 
activitatea de învățare menționată. 

 


