UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR
JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3
ANI FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ
29.11.2017, ora 0900

BAREM NOTARE - DREPT CIVIL
I.
Subiectul nr. 1: Reguli speciale privind răspunderea împrumutatului pentru
nerespectarea
obligațiilor
civile
în
cazul
împrumuturilor
bănești......................................................................................................................................2 pct.
1.1. În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune
moratorii
(daunele
moratorii
sunt
echivalente
cu
dobânda
legală)............................................................................................................................0,25 pct.
1.2. Daunele moratorii sunt datorate independent de existența sau întinderea pagubei
(prezumția că lipsa de folosință a unei sume de bani provoacă creditorului un
prejudiciu)......................................................................................................................0,50 pct.
1.3. Debitorul datorează de drept, de la data scadenței obligației, daune interese
moratorii........................................................................................................................0,50 pct.
1.4. Dobânda se acordă nu numai de la data cererii de chemare în judecată, ci și pentru trecut
(dobânda este fruct civil în cazul împrumutului bănesc cu dobândă convențională sau
legală)............................................................................................................................0,50 pct.
1.5. Dobânda convențională nu încetează a curge după expirarea termenului de
plată...............................................................................................................................0,25 pct.
II.
Subiectul
nr.
7:
Efectele
fideiusiunii
între
debitor
și
fideiusor...................................................................................................................................7 pct.
2.1.Dreptul de regres al fideiusorului împotriva debitorului principal. Noțiune și
întindere....................................................................................................................................1 pct.
2.2. Dreptul de regres al fideiusorului împotriva debitorului incapabil [art. 2307 C.civ şi art.
1345-1348 C.civ. ]................................................................................................................... 1 pct.
2.3.Dreptul de regres al fideiusorului împotriva mai multor debitori principali.....
...................................................................................................................................................1 pct.
2.4. Pierderea dreptului de regres[art. 2310 alin. (1)-(3) C; art. 2318 alin. (1) teza finală
C.civ. ]....................................................................................................................................1,5 pct.
2.5. Înştiinţarea fideiusorului [art. 2311 alin. (1)-(2) C.civ.]..................................................1 pct.
2.6. Regresul anticipat [art. 2312 alin. (1)-(2) C.civ.]...... ...................................................1,5 pct.
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DIN OFICIU............................................................................................................................1 pct.
TOTAL..................................................................................................................................10 pct.
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UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR
JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI
FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ
29.11.2017, ora 0900

BAREM NOTARE - DREPT PROCESUAL CIVIL
I.

Subiectul nr. 7: Înștiințarea prealabilă a debitorului.....................................................5 pct.

1.1. Obligația de înștiințare a debitorului despre pornirea executării, anterior trecerii la executarea
silită a bunurilor acestuia. Actele care se comunică obligatoriu. Conținut. Forma somației
(art. 667-668 C.proc.civ. )................................................................................................................1 pct.
1.2. Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei. Sancțiune (art. 667 alin. (2) C.proc.civ.).
Procedura
de
comunicare
către
debitor/terțul
urmărit
(art. 648
alin. (2)
C.proc.civ.)/coproprietar.................................................................................................................1 pct.
1.3. Cazurile în care executarea silită se face, potrivit legii, fără somaţie prealabilă. [art. 669, art.
783 alin. (1) C.proc.civ.]. Efectuarea executării silite fără somaţia prealabilă poate fi încuviinţată şi
de instanţă [art. 889, art. 997 alin. (3) C.proc.civ.] ...................................................................... 1 pct.
1.4. Obligativitatea somaţiei ce trebuie să preceadă orice executare (noua somație),însoţită de
încheierea de încuviinţare a executării silite - art. 699 alin. (2) C.proc.civ. ..............................0,5 pct.
1.5. Procedurile de executare în care este prevăzută necesitatea comunicării somaţiei către
debitor.Termenele specifice lăsate debitorului pentru executarea voluntară.................................1 pct.
1.6. Natura juridică și sancțiunea nerespectării termenului lăsat debitorului pentru executarea de
bunăvoie a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu.................................................................... 0,5 pct.
II.

Subiectul nr. 1: Termenul de exercitare a contestației la executare............................ 4 pct.

2.1. Termenele prevăzute de art. 715 C.proc.civ.............................................................................1 pct.
– 15 zile pentru contestaţia la executarea propriu-zisă, cea împotriva refuzului executorului
judecătoresc de a efectua o executare silită sau de a îndeplini un act de executare, precum şi pentru
contestaţia prin care se solicită anularea încheierii prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite;
– 15 zile pentru contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc prin care acesta
dispune măsurile prevăzute de lege a se lua prin încheiere în cursul executării silite, dacă nu sunt
definitive;
– durata termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită, în cazul contestaţiei la
titlu;
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– durata executării silite, dar nu mai târziu de 15 zile de la data efectuării vânzării sau de la data
predării silite a bunului, pentru contestaţia formulată de o terţă persoană care pretinde un drept real
asupra bunului supus executării silite.
2.2. Natura juridică a termenelor. Sancțiune (termene procedurale de decădere, supuse regimului
juridic prevăzut de art. 180 şi urm. C.proc.civ. în privinţa calculului, a curgerii şi a condiţiilor de
repunere în termen).....................................................................................................................0,50 pct.
2.3. Momentele de la care curg termenele prevăzute de art. 715 C.proc.civ..................................2 pct.
2.4. Termene speciale pentru exercitarea contestaţiei la executare – indicarea a cel puțin două
termene [ de ex.,art. 817 alin. (3), art. 849 alin. (2), art. 876 alin. (3) C.proc.civ.]..................0,50 pct.

DIN OFICIU..................................................................................................................................1 pct.
TOTAL.........................................................................................................................................10 pct.
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CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR
JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI
FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ
29.11.2017, ora 0900

BAREM NOTARE - DREPT COMERCIAL
I.
Subiectul nr. 7 Modificarea numărului asociaților în societatea cu răspundere
limitată.......................................................................................................................................3,50 pct.
1.
Transformarea societatii cu raspundere limitata cu mai multi asociati in societate cu raspundre
limitata cu asociat unic ............................................................................................................... 1,50
pct.
Hotararea asociatilor de transformare sa fie insotita de retragerea celorlalti asociati sau de
cesiunea partilor sociale ale acestora catre asociatul care continua activitatea......................0,50 pct.
Asociatul unic sa nu mai detina o atare calitate in alta societate cu raspundere
limitata....................................................................................................................................... 0,50 pct.
Declaratia pe proprie raspundere a asociatului unic ca detine aceasta calitate intr-o singura
societate..................................................................................................................................... 0,50 pct.
2.
Transformarea societatii cu raspundere limitata cu asociat unic în societatea cu răspundere
limitată cu mai multi asociati .................................................................................................... 1,00 pct.
transmiterea de catre asociatul unic a unui numar de parti sociale catre alte persoane, care
devin asociati ............................................................................................................................ 0,50 pct.
sau
Cooptarea de noi asociati care atrag marirea capitalului ............................................ 0,50 pct
3.
Actul constitutiv se incheie in forma scrisa ceruta de lege............................................ 0,50 pct.
4.
Hotararea de transformare a societatii se inregistreaza in registrul comertului si se publica in
Monitorul Oficial al Romaniei................................................................................................... 0,50 pct
II.
Subiectul
nr.
8
Efectele
acceptării
cambiei.
Revocarea
acceptării
cambiei...................................................................................................................................... 5,50 pct.
1. Obligatiile trasului acceptant fata de posesorul cambiei........................................................ 2,00 pct.
devine obligat principal si raspunde direct de plata la scadenta a sumei de bani mentionata in
titlu ............................................................................................................................................ 0,75 pct.
fata de posesorul cambiei tragatorul, girantii si avalistii sunt debitori de regres........ 0,50 pct.
din momentul notificarii cesiunii, înscrisă pe cambie, trasul nu mai poate sa plateasca decat
posesorului cambiei, legitimat printr-un sir neintrerupt de giruri ................................................0,75 pct.
2. Obligatiile trasului acceptant fata de tragator........................................................................ 2,00 pct.
trasul acceptant este obligat cambial fata de toti semnatarii titlului, inclusiv fata de
tragator....................................................................................................................................... 0,50 pct.
trasul acceptant este obligat fata de tragator numai in cazul neplatii la scadenta si daca
tragatorul este in posesia titlului;.............................................................................................. 0,75 pct.
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trasul acceptant este obligat chiar daca nu a avut cunostinta despre falimentul
tragatorului................................................................................................................................ 0,75 pct.
3. Revocarea acceptării cambiei..................................................................................................... 1,50 pct.
trasul are dreptul de a revoca acceptarea cambiei (refuzul acceptarii) prin stergerea
mentiunii de accceptare, intr-o forma care atesta intentia de retragere a
acesteia;..................................................................................................................................... 0,75 pct.
revocarea se poate face numai inainte de restituirea titlului......................................... 0,75 pct.

DIN OFICIU..................................................................................................................................1 pct.
TOTAL.........................................................................................................................................10 pct.
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CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR
JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI
FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ
29.11.2017, ora 0900

BAREM NOTARE - ORGANIZAREA PROFESIEI DE EXECUTOR
JUDECĂTORESC
I.
Subiectul nr. 7: Numirea executorului judecătoresc și înregistrarea sediului biroului
executorului judecătoresc........................................................................................................4,00 pct.
1.
Numirea executorului judecătoresc................................................................................ 2,00 pct.
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 188/2000, republicata, cu modificările si completarile
ulterioare, si art. 6 alin. (1) - alin. (2) din Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare
2.
Inregistrarea sediului biroului executorului judecătoresc.............................................. 2,00 pct.
art. 17 din Legea nr. 188/2000, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, si art.
6 alin. (3) si art. 7 din Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare
II.

Subiectul nr.5: Suspendarea exercițiului funcției de executor judecătoresc.......... 5,00 pct.

1.
Cazurile de suspendare................................................................................................... 3,00 pct.

art. 24 lit. a) - e) din Legea nr. 188/2000, republicata, cu modificările si completarile
ulterioare, și art. 48 din Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare....................................................................................................................0,50 pct. x 6 cazuri
2.
Procedura suspendării................................................................................................... 2,00 pct.

art. 25 din Legea nr. 188/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DIN OFICIU..................................................................................................................................1 pct.
TOTAL.........................................................................................................................................10 pct.
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CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR
JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI
FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ
29.11.2017, ora 0900

BAREM NOTARE - PROBA PRACTICĂ
I.
Subiectul nr. 8 Întocmiți actul procedural prin care se fixează prețul imobilului urmărit
.........................................................................................................................................................9 pct.
a. Titlul actului de procedură ..................................................................................................1 pct.
b. Art. 657 alin. (1) lit. a) și b) ................................................................................................1 pct.
c. Art. 657 alin. (1) lit. c) și d) .................................................................................................1 pct
d. Art. 657 alin. (1) lit. e) și f) .................................................................................................1 pct.
e. Art. 657 alin. (1) lit. g) ........................................................................................................2 pct.
f. Art. 657 alin. (1) lit. h) ........................................................................................................1 pct.
g. Art. 657 alin. (1) lit. i) și j)...................................................................................................1 pct.
h. Art. 657 alin. (3) ..................................................................................................................1 pct.
DIN OFICIU..................................................................................................................................1 pct.
TOTAL.........................................................................................................................................10 pct.
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