BAREM NOTARE
CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC
PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ
18.11.2021
DREPT CIVIL
1. Subiectul nr. 1 Întreruperea prescripției extinctive…………………….…....………4,50 puncte
Noțiune și justificare..................................................................................................................0, 50 p
Cazul reglementat de art. 2.537 pct. 1 C.civ. ................................. ..........................................0,75 p
Cazul reglementat de art. 2.537 pct. 2 C.civ. .................. ..................... ...................................0,75 p
Cazul reglementat de art. 2.537 pct. 3 C.civ. ............ .............................................................. 0,50 p
Cazurile reglementate de art. 2.537 pct. 4 și 5 pct. 5 C.civ. ..... ................................................0,50 p
Efectele întreruperii prescripției extinctive..................................................................................0,75 p
Beneficiul și extinderea efectului întreruptiv ........ ................... .................................................0,75 p
2. Subiectul nr. 2 Acțiunile posesorii: noțiune, feluri, acțiunea posesorie generală și
acțiunea posesorie specială …………………………….........................………………4,50 puncte
Noțiune și feluri..........................................................................................................................0,75 p
Acțiunea posesorie generală (în complângere):
- Tulburarea posesiei sau deposedarea a fost pașnică...... ................... ............................ 0,75 p
- Să nu fi trecut mai mult de un an de la tulburare.......... ................... ................... .............0,75 p
- Reclamantul a exercitat posesia cel puțin un an anterior... ................... ................... ...... 0,75 p
- Posesia reclamantului a fost o posesie utilă.............. ................... ................... ..............0,50 p
Acțiunea posesorie specială (în reintegrare):
- Tulburarea sau deposedarea a avut loc prin violență......... ................... ................... .......0,50 p
- Condiția „să nu fi trecut mai mult de un an de la tulburare”.. ................... ................... . 0,50 p

Din oficiu ....................................................................................................................................... 1,00 puncte
TOTAL .......................................................................................................................................…10,00 puncte

DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Subiectul nr. 1 : Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite: situația
creanțelor periodice și încetarea curgerii dobânzilor (art. 871) .......................................4 puncte
-

-

-

Cazurile reglementate de art. 871, alin. 1, Cod de procedură civilă , privitoare la modul de
alocare a creanțelor periodice creditorului cu ocazia distribuirii sumei rezultate din vânzarea
bunurilor urmărite
a. Prin acordul părților .................................................................................................0,50 p
b. În lipsa acordului părților .........................................................................................0,50 p
c. Termenul de sesizare a instanței de executare ......................................................0,50 p
Atribuțiile instanței de executare în ipoteza în care părțile nu se înțeleg asupra modului de
alocare a creanțelor periodice în cadrul procedurii de distribuire a sumei rezultate din vânzarea
bunurilor urmărite .................................................................................................................0,50 p
Obligația executorului judecătoresc de a sesiza instanța de executare în termenul prevăzut de
art. 871, alin. 1, în vederea stabilirii sumei alocate creditorului ............................................0,50 p
Alocarea sumelor în cazul în care debitorul a decedat .........................................................0,50 p
Încetarea curgerii dobânzilor .................................................................................................1,00 p

2. Subiectul nr. 2 : Validarea popririi: procedură , căi de atac și efectele validării…..……5 puncte
- Procedura validării popririi :
a. Titularii și termenul de introducere a acțiunii de validare a popririi .........................0,50 p
b. Cazul în care asupra aceleiași sume datorate de terțul poprit există mai multe
popriri , apărările terțului poprit opuse creditorului urmăritor , precum și obligațiile
instanței ...................................................................................................................0,50 p
c. Ipotezele în care :
I. Terțul poprit datorează sume de bani debitorului .........................................0,25 p
II. Poprirea a fost înființată asupra unei creanțe cu termen sau sub condiție....0,25 p
III. Poprirea a fost înființată asupra unei sume datorate periodic.......................0,25 p
IV. Poprirea a fost înființată asupra sumelor viitoare din conturile bancare .......0,25 p
d. Cazurile în care poprirea a fost înființată asupra bunurilor mobile incorporale, precum și
efectele hotărârilor pronunțate ............................................................................... 1,00 p
e. Răspunderea terțului poprit de rea-credință . ......................................................... 0,50 p
- Căile de atac .........................................................................................................................0,50 p
- Efectele validării popririi :
a. Efectul executoriu al hotărârii de validare și obligațiile terțului poprit după validarea
popririi ......................................................................................................................0,50 p
b. Cazul în care creanța creditorului popritor nu este acoperită prin executarea hotărârii de
validare și efectul hotărârii de validare definitivă când creanța debitorului poprit este
garantată cu ipotecă . .............................................................................................0,50 p
Din oficiu .................................................................................................................................... 1,00 puncte
TOTAL ....................................................................................................................................... 10,00 puncte
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DREPT COMERCIAL
Subiectul nr. 1. Noțiunea și caracterele acțiunilor
emise de societatea pe acțiuni ........................................ 6,00 puncte
- Noțiune ........................................................................................2,00 p
- Caracterele acțiunilor emise de societatea pe acțiuni ................................ 4,00 p
Subiectul nr. 2. Deschiderea procedurii insolvenței societății cu răspundere limitată:
efecte asupra executării silite
începute împotriva acesteia
- Art. 75 alin. (1), (5) și (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.......3,00 puncte

Din oficiu ...................................................................................................................................... 1,00 puncte
TOTAL .............................................................................................................................………..10,00 puncte

ORGANIZAREA PROFESIEI DE EXECUTOR JUDECĂTORESC
Subiectul nr. 1. Procedura și condițiile de numire în funcția de executor judecătoresc ....... 4,50 puncte
- Procedura de numire în funcția de executor judecătoresc
Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și art. 6 alin. (1) și (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000
privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu
modificările și completările ulterioare.................................................................................... 1,00 p
-

Condițiile de numire în funcția de executor judecătoresc
Art. 15 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și
completările ulterioare......................................................................................................... 3,50 p

Subiectul nr. 2. Numirea executorului judecătoresc și înregistrarea sediului biroului executorului
judecătoresc ................................................................................................... 4,50 puncte
-

Numirea executorului judecătoresc
Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și art. 6 alin. (1), (11), (12) și (2) din Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001,
cu modificările și completările ulterioare .............................................................................. 1,50 p
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-

Înregistrarea sediului biroului executorului judecătoresc
Art. 17 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și art. 6 alin. (2) si (3) și art. 7 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.
188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001,
cu modificări......................................................................................................................... 3,00 p

Din oficiu ...................................................................................................................................... 1,00 puncte
TOTAL ......................................................................................................................................... 10,00 puncte
PROBA PRACTICĂ
Subiect unic: Întocmiți actul procedural de stabilire a cuantumului penalităților de 1% pe zi de
întârziere aferente obligației principale de plată a sumei de 1000 de lei, pentru perioada de 100
de zile ………………………..........................................................................…………9, 00 puncte
- Sediul materiei:Art. 628 C. proc. Civ. ..............................................................................................0,50 p.
- Denumirea actului procedural: Încheiere .........................................................................................0,50 p.
- Cuprinsul încheierii:
- Art. 657 alin. (1) lit. a) ...............................................................................................................0,75 p.
- Art. 657 alin. (1) lit. b) .............................. ........................ .......................................................0,75 p.
- Art. 657 alin. (1) lit. c) ........................ ........................ .............................................................0,75 p.
- Art. 657 alin. (1) lit. d) ................................... ........................ ..................................................0,75 p.
- Art. 657 alin. (1) lit. e) ............................... ........................ ........................ .............................0,75 p.
- Art. 657 alin. (1) lit. f) ............................ ........................ ........................ .................... ............0,75 p.
- Art. 657 alin. (1) lit. g) ........................... ........................ ..........................................................0,75 p.
- Art. 657 alin. (1) lit. h) .......................... ........................ ...........................................................0,75 p.
- Art. 657 alin. (1) lit. i) ................................. ........................ .....................................................0,50 p.
- Art. 657 alin. (1) lit. j) ................................... ........................ ...................................................0,75 p.
- mențiunea „fără citarea părților” ........................ ........................ .............................................0,75 p.
Din oficiu ....................................................................................................................................... 1,00 puncte
TOTAL .......................................................................................................................................... 10,00 puncte
IVANOVICI Dragoș Theodor, executor judecătoresc, Președinte Comisie,
CERCEL Sevastian, prof. univ. dr.,
LOZNEANU Verginel, prof. univ. dr.,
HURUBĂ Eugen, executor judecătoresc,
STOICA - CONSTANTIN Adrian, executor judecătoresc,
TĂNASE Cristina-Elena, reprezentant Ministerul Justiției
NICOLAE Dragoș – Ionel, reprezentant Ministerul Justiției
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