Concursul de admitere în funcția de notar public
București, 6 decembrie 2021
-

Proba teoretică –

Barem de notare rămas definitiv

Setul nr. 1

1. Noțiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice după numărul
părților, după scopul urmărit la încheierea lor................................ 2,00 p
1. Definiția actului juridic civil. Elementele caracteristice (definitorii). Sensurile
expresiei ”act juridic civil”........................................................................ 0,20 p
2. Acte unilaterale, bilaterale și multilaterale:
- noțiune și exemple.................................................................................. 0,30 p
- deosebire față de clasificarea contractelor în unilaterale și bilaterale
............................................................................................................. 0,30 p
- importanța teoretică și practică a clasificării ............................................. 0,30 p
3. Acte cu titlu oneros și acte cu titlu gratuit:
- noțiune și exemple.................................................................................. 0,30 p
- importanța teoretică și practică a clasificării ............................................. 0,30 p
- subclasificarea actelor cu titlu oneros și gratuit ........................................ 0,30 p
2. Dreptul de superficie ...................................................................... 3,00 p
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noțiunea dreptului de superficie .............................................................. 0,30 p
Temeiul legal al dreptului de superficie .................................................... 0,20 p
Caracterele juridice ale dreptului de superficie ......................................... 0,30 p
Constituirea dreptului de superficie:
acte juridice .......................................................................................... 0,15 p
uzucapiunea .......................................................................................... 0,20 p
alte moduri prevăzute de lege ................................................................. 0,15 p
Exercitarea dreptului de superficie ........................................................... 0,80 p
Stingerea dreptului de superficie ............................................................. 0,90 p

3.
1.
2.
a)
b)
-

-

Acceptarea moștenirii ..................................................................... 3,00 p
Noțiune................................................................................................. 0,20 p
Felurile acceptării:
Acceptarea voluntară:
acceptarea voluntară expresă. Noțiune .................................................... 0,40 p
acceptarea voluntară tacită. Noțiune ....................................................... 0,40 p
Actele cu valoare de acceptare tacită:
actele de dispoziție juridică privind o parte sau totalitatea drepturilor asupra
moștenirii .............................................................................................. 0,70 p
actele de dispoziție, administrare definitivă ori folosință a unor bunuri din
moștenire ............................................................................................. 0,70 p
actele de conservare, supraveghere și de administrare provizorie .............. 0,60 p

4.
-

Convențiile asupra probelor ........................................................... 1,00 p
Noțiune ................................................................................................. 0,10 p
Convențiile privind admisibilitatea, obiectul și sarcina probelor .................. 0,80 p
Valabilitatea convențiilor ......................................................................... 0,10 p

5.
1.
2.
3.
4.

Înscrisurile autentice ..................................................................... 1,00 p
Noțiune ................................................................................................. 0,10 p
Condiții ................................................................................................. 0,30 p
Forța probantă a înscrisului autentic ........................................................ 0,30 p
Nulitatea și conversiunea înscrisului autentic ............................................ 0,30 p

-

