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PROGRAMUL 

cursurilor de pregătire pentru viitorii candidați la concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele 
care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, perioada 13 - 17 septembrie 2021 

Cursurile se vor desfășura în variantă on-line 
 

Nr. 
crt. 

Data 
Intervalul 

orar 
Tematica cu caracter teoretic pentru concursul de ocuparea locurilor vacante 

de notar public 
Formator 

1.  
Luni 

13 septembrie 
2021 

17,00-20,00 

I. DREPT CIVIL 1. PARTEA GENERALĂ 
27. Nulitatea actului juridic civil (noţiune, trăsături, funcții și delimitare față de 

alte sancțiuni de drept civil) 
28. Nulitatea actului juridic civil - Clasificarea nulităților 
29. Nulitatea actului juridic civil – cauzele de nulitate absolută și relativă 
30. Regimul juridic al nulității (nulitate absolută și nulitate relativă)  
31. Efectele nulității 
32. Principiul restabilirii situației anterioare prin restituirea prestațiilor 
33. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului inițial 
(resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) 
34. Cazuri care înlătură principiul quod nullum est, nullum producid effectum 
35. Principiul error communis facit ius (Principiul validității aparenței în drept). 

Principiul răspunderii civile delictuale 

Prof. univ. dr. 
Gabriel BOROI 

2.  
Miercuri 

15 septembrie 
2021 

17,00-20,00 PARTEA a II-a    CONTINUARE PERSOANELE 
Notar public drd. 

Oana Elena 
BUZINCU 
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3.  
Joi 

16 septembrie 
2021 

17,00-20,00 

3. DREPTURILE REALE 
49. Aspecte privind clasificarea drepturilor patrimoniale 

50. Dobândirea fructelor ca efect al posesiei de bună-credinţă 

51. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate privată 
52. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată 
53. Limite voluntare de exercitare a dreptului de proprietate privată. Inalienabilitatea 

voluntară 
54. Limite ale exercitării dreptului de proprietate privată asupra construcţiilor 

55. Forma ad validitatem a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor și 
înscrierea acestora în cartea funciară  

56. Dreptul de preemțiune (drept prioritar la cumpărare) 
57. Dreptul de superficie 
58. Dreptul de uzufruct 
59. Efectele uzufructului. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului 

proprietar 
60. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie 

Prof. univ. dr. 
Gabriel BOROI 

4.  
Vineri 

17 septembrie 
2021 

17,00-20,00 Partea a III-a    CONTINUARE PERSOANELE 
Notar public drd. 

Oana Elena 
BUZINCU 
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