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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 27 septembrie – 01 octombrie 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 

27 septembrie 
2021 

17,00-20,00 

4. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR 
83. Novaţia 

84. Plata 

85. Condițiile și obiectul plății 
86. Data, locul și dovada plății; Suportarea cheltuielilor pentru efectuarea plății 
87. Rezoluțiunea 
88. Rezoluțiunea unilaterală și convențională 
89. Comparație între rezoluțiune și reziliere 
90. Ipoteca (noţiune, caractere juridice, ipoteca convențională, ipoteca legală, 

publicitatea ipotecii imobiliare) 
91. Transmiterea şi stingerea ipotecii 

Prof. univ. dr. 
Gabriel 
BOROI 

2.  
Marți 

28 septembrie 
2021 

17,00-20,00 

Tematica cu caracter practic pentru concursul pentru ocuparea locurilor 

vacante de notar public 

III. CONTRACTE CIVILE 

IV. CLAUZE ÎN CONTRACTE 

Conf. univ. dr. 
Notar public 
Manuela 
TĂBĂRAȘ 

3.  
Joi 

30 septembrie 
2021 

17,00-20,00 

7. SUCCESIUNI 
123.  Persoanele care au capacitate succesorală 
124. Persoanele care nu au capacitate succesorală 
125.  Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii și excepțiile  de la 

aceste principii 
126. Reprezentarea succesorală. Condiții 

Prof. univ. dr. 
Gabriel 
BOROI 
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127. Efectele reprezentării succesorale 

128. Dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor în concurs cu oricare dintre 

clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase 

129.  Dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor asupra mobilierului 
și obiectelor de uz casnic 

130. Drepturile asupra moștenirii vacante 

131. Capacitatea-condiție de fond pentru validitatea testamentului 

132. Consimțământul-condiție de fond pentru validitatea testamentului 

133. Condiții generale de formă pentru validitatea testamentului 
134. Testamentul autentic 
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