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ANEXA NR. 2 la  

 Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 41/28.05.2020   

avizată cu observații MJ prin  

Avizul nr. 3/45428/2020/01.07.2020  

 

 

TEMATICA CU CARACTER PRACTIC 

PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT ȘI CONCURSUL PENTRU 

OCUPAREA LOCURILOR VACANTE DE NOTAR PUBLIC 

 
I. DECLARAȚII 

 

1. În procedura succesorală 

 

 Declarație de acceptare expresă a succesiunii legale în termenul de opțiune 

succesorală; 

 Declarație de acceptare a succesiunii testamentare în termenul de opțiune 

succesorală; 

 Declarație de acceptare a succesiunii legale și testamentare în termenul de 

opțiune succesorală; 

 Declarație de acceptare tacită a succesiunii în afara termenului de opțiune 

succesorală; 

 Declarație de acceptare expresă a moștenirii prin retransmiterea dreptului de 

opțiune succesorală – conform art.1105 Cod civil; 

 Declarație de acceptare a legatului și renunțare la moștenirea legală; 

 Declarație de renunțare expresă la succesiune legală în termenul de opțiune 

succesorală; 

 Declarație de renunțare la succesiunea testamentară în termenul de opțiune 

succesorală; 

 Declarație de neacceptare a succesiunii dată în afara termenului de opțiune 

succesorală – străin de succesiune; 

 Declarație de revocare a renunțării la moștenire; 

 Declarație de renunțare expresă la moștenire prin retransmiterea dreptului de 

opțiune succesorală – conform art.1105 Cod civil; 

 Declarație dată în conformitate cu dispozițiile art.1111 Cod civil; 

 Declarație de acceptare a calității de executor testamentar; 

 Declarație de renunțare la calitatea de executor testamentar; 

 Declarație de înlăturare a efectelor nedemnității; 

 Declarație de revocare a testamentului; 

 Declarație de retractare a revocării testamentului; 
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 Declarație de recunoaștere a testamentului olograf de către moștenitorul care 

nu poate fi prezent la procedura de validare; 

 Declarație de nerecunoaștere a testamentului olograf de către moștenitorul 

care nu poate fi prezent la procedura de validare; 

 Declarație de renunțare la dreptul de reducțiune testamentară. 

 

2. Alte tipuri de declarații uzuale în activitatea notarială: 

 

 Declarație de primire a restului de preț; 

 Declarație de primire a sultei; 

 Declarație de restituire a unei sume împrumutate; 

 Declarație privind acordul pentru radierea unei ipoteci; 

 Declarație de notorietate confirmare identitate persoană fizică; 

 Declarație de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil înscris 

în cartea funciară; 

 Declarație de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil 

neînscris în cartea funciară; 

 Declarație de desemnare a tutorelui de către părinte; 

 Declarație de revocare a actului de desemnare a tutorelui; 

 Declarația privind consimțământul pentru reproducere medicală asistată cu 

material genetic provenind de la un terț donator în condițiile art. 441 și urm. 

din Codul Civil; 

 Declarație acord transplant prevăzută de Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății; 

 Declarație acord pentru ieșirea din țară a unui minor însoțit de un părinte; 

 Declarație acord pentru ieșirea din țară a unui minor însoțit de un terț; 

 Declarație de îndeplinire a condițiilor pentru a dobândi calitatea de 

administrator într-o societate cu răspundere limitată; 

 Declarație de îndeplinire a condițiilor pentru a dobândi calitatea de asociat într-

o societate cu răspundere limitată; 

 Declarație de îndeplinire a condițiilor pentru a dobândi calitatea de asociat și 

administrator într-o societate cu răspundere limitată; 

 Declarație privind existența sediului social pentru înmatricularea societății în 

Registrul  Comerțului; 

 Declarație de adopție dată de viitorii părinți; 

 Declarație de recunoaștere a paternității; 

 Declarație de revocare mandat; 

 Declarație de renunțare la uzufruct; 

 Declarație de renunțare la uz; 

 Declarație de renunțare la abitație; 

 Declarație de acord a persoanei fizice în vederea radierii unei ipoteci; 
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 Declarație de renunțare la judecată; 

 Declarație de desemnare a unui imobil ca locuință a familiei; 

 Declarație de renunțare la dreptul de proprietate asupra fondului aservit în 

favoarea proprietarului fondului dominant; 

 Declarație prin care cocontractantul dintr-o promisiune bilaterală de vânzare-

cumpărare acceptă cesiunea contractului; 

 Invitație; 

 Declarație stabilire cote pentru titularii înscriși în titlul de proprietate în vederea 

dezbaterii succesiunii; 

 

 

II. PROCURI 

 

 Procură specială de vânzare bun mobil; 

 Procură specială de vânzare bun imobil; 

 Procură specială de cumpărare bun mobil; 

 Procură specială de cumpărare bun imobil; 

 Procură schimb cu sultă; 

 Procură schimb fără sultă; 

 Procură donație din partea donatorului; 

 Procură donație din partea donatarului; 

 Procură încheiere contract de rentă viageră din partea  credirentierului; 

 Procură încheiere contract de rentă viageră din partea debirentierului; 

 Procură specială de reprezentare la dezbaterea succesiunii; 

 Procură specială de reprezentare la suplimentarea masei succesorale; 

 Procură specială de reprezentare la încheierea actului de lichidare a regimului 

matrimonial; 

 Procură specială de reprezentare la încheierea convenției matrimoniale; 

 Procură judiciară; 

 Procură specială de reprezentare la partajul prin bună-învoială; 

 Procură specială de înmatriculare/înregistrare a unei societăți/fundații/asociații 

etc; 

 Procură de administrare bun mobil; 

 Procură de administrare bun imobil; 

 Procură obținere autorizație construcție; 

 Procură specială de garantare/fidejusor/coplătitor; 

 Procură privind depunerea cererii de divorț pe cale notarială; 

 Procură privind depunerea cererii de divorț la instanță; 

 Procură ridicare acte; 

 Procură încasare pensie; 
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 Procură depunere declarații on-line cu semnătură electronică pentru ANAF de 

către contabil; 

 Procură transcriere acte de stare civilă eliberate în străinătate; 

 Procură deschidere cont bancar/ administrare cont bancar/ridicare card și pin; 

 Procuri în relația cu banca; 

 Procură contractare credit bancar. 

 

III. CONTRACTE CIVILE 

 

 Contract de vânzare având ca obiect derivat un bun mobil; 

 Contract de vânzare având ca obiect derivat un bun imobil 

(apartament/casă/teren intravilan/ teren extravilan cu excepția celor agricole); 

 Contract de vânzare în condițiile Legii nr.17/2014; 

 Contract de vânzare cu rezerva dreptului de proprietate; 

 Contract de vânzare a unui bun cu plata prețului în rate și rezerva proprietății; 

 Contract de vânzare a unui bun imobil determinat cu indicarea suprafeței –

art.1743 Cod civil; 

 Contract de vânzare a două fonduri cu precizarea întinderii fiecăruia – art.1745 

Cod civil; 

 Contract de vânzare a terenurilor forestiere Cod civil și Codul silvic - Legea 

nr.46/2008; 

 Contract de vânzare cu respectarea dispozițiilor privind dreptul de preempțiune 

instituit de Codul civil; 

 Contract de vânzare a unei moșteniri; 

 Contract de vânzare cu opțiune de răscumpărare; 

 Contract de vânzare în bloc a bunurilor; 

 Contract de vânzare a unui fond de comerț; 

 Contract de vânzare a bunurilor unei societăți aflate în procedură de 

insolvență; 

 Contract de vânzare cu rezerva dezmembrămintelor dreptului de proprietate; 

 Contract de vânzare a drepturilor litigioase; 

 Contract de vânzare afectat de termen sau condiție, ca modalități a actului 

juridic civil; 

 Pact de opțiune vânzare; 

 Pact de opțiune cumpărare; 

 Promisiune unilaterală de vânzare; 

 Promisiune unilaterală de cumpărare; 

 Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare; 

 Contract de schimb având ca obiect derivat bunuri mobile; 

 Contract de schimb având ca obiect derivat bunuri imobile de valori egale; 
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 Contract de schimb având ca obiect derivat bunuri imobile de valori inegale, 

cu sultă; 

 Contract de schimb având ca obiect derivat bunuri imobile de valori inegale, 

fără sultă; 

 Contract de donație având ca obiect derivat bunuri mobile; 

 Contract de donație având ca obiect derivat bunuri imobile; 

 Contract de donație cu sarcină; 

 Partaj de ascendent; 

 Contract de mecenat; 

 Contract de locațiune având ca obiect derivat un bun mobil; 

 Contract de locațiune având ca obiect derivat un bun imobil; 

 Contract de închiriere a unei locuințe; 

 Contract de arendare teren agricol/bunuri mobile agricole (utilaje); 

 Contract de societate simplă; 

 Contract de mandat; 

 Contract de mandat pentru incapacitate; 

 Contract de împrumut de folosință având ca obiect derivat un bun mobil; 

 Contract de împrumut de folosință având ca obiect derivat un bun imobil; 

 Contract de împrumut de consumație sume de bani cu dobândă; 

 Contract de împrumut de consumație sume de bani fără dobândă; 

 Contract de împrumut de consumație cu garanție mobiliară; 

 Contract de împrumut de consumație cu garanție imobiliară; 

 Contract de împrumut de consumație având ca obiect derivat bunuri 

consumptibile; 

 Contract de rentă viageră; 

 Contract de întreținere; 

 Contract de întreținere în condițiile Legii nr.17/2000, republicată cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Contract de tranzacție în vederea preîntâmpinării unui litigiu; 

 Contract de tranzacție în vederea stingerii unui litigiu; 

 Convenție de reziliere a contractului de închiriere a locuinței; 

 Convenție având ca obiect nulitatea parțială a contractului de vânzare; 

 Convenție având ca obiect nulitatea totală a contractului de vânzare; 

 Convenție de rezoluțiune a promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare; 

 Convenție privind anularea certificatului de moștenitor pe cale amiabilă; 

 Contract de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros; 

 Contract de constituire a dreptului de superficie cu titlu gratuit; 

 Contract de constituire a unui drept de uzufruct; 

 Contract de constituire a unui drept de abitație; 

 Contract de constituire a unui drept de uz; 

 Contract de constituire a unei servituți în condițiile art. 755 și urm. Cod civil; 

 Convenție de constituire a dreptului de trecere în condițiile art.617 Cod civil; 
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 Act de alipire imobile; 

 Act de dezlipire a unui imobil; 

 Act de apartamentare; 

 Act de partaj voluntar cu sultă; 

 Act de partaj voluntar fără sultă; 

 Convenție privind suspendarea partajului în condițiile art.672 Cod civil. 

 
 

IV. CLAUZE ÎN CONTRACTE 

 

 Pact comisoriu; 

 Clauză penală; 

 Clauză de arvună confirmatorie/penalizatoare; 

 Clauză de inalienabilitate. 

 
V. ACTE UNILATERALE 

 

 Ofertă de donație; 

 Acceptare ofertă de donație; 

 Revocarea donațiilor; 

 Revocarea ofertei de donație; 

 Denunțare unilaterală a contractului de locațiune; 

 Act unilateral de constituire a unei mase patrimoniale de afectațiune; 

 Act unilateral de renunțare la drepturi reale; 

 Remiterea de datorie; 

 Recunoașterea de datorie. 

 

VI. ACTE JURIDICE PRIVIND TRANSMISIUNEA, TRANSFORMAREA ȘI 

STINGEREA OBLIGAȚIILOR: 

 

 Cesiunea de creanță cu titlu oneros; 

 Cesiunea de creanță cu titlu gratuit; 

 Contract de cesiune părți sociale; 

 Preluarea de datorie prin contract încheiat între debitorul inițial și un nou 

debitor; 

 Preluarea de datorie prin contract încheiat între debitorul inițial și un nou 

debitor, cu acordul creditorului; 

 Preluarea de datorie prin contract încheiat între creditor și noul debitor; 

 Cesiunea de contract; 

 Cesiunea de contract care cuprinde acordul contractantului cedat; 

 Subrogație consimțită de debitor; 

 Subrogație consimțită de creditor; 

mailto:secretariat@institutulnotarial.ro


7 

 
 

Luigi Cazzavillan, nr.11, etaj 2, Sector 1, BUCUREȘTI-ROMÂNIA 

Tel.: +(4031) 437.98.19; 437.98.21 Fax: +(031)437.98.20; E-mail: secretariat@institutulnotarial.ro;  

 

 Novație cu schimbarea cauzei; 

 Novație cu schimbarea obiectului; 

 Novație cu schimbarea debitorului; 

 Novație cu schimbarea creditorului; 

 Convenția de dare în plată conform art.1492 Cod civil; 

 Convenția de dare în plată; 

 Convenția de compensare a creanței; 

 Convenția de remitere de datorie; 

 Convenție de confirmare a nulității relative a unui act juridic civil; 

 Convenție de confirmare a nulității absolute a unui act juridic civil. 

 

VII. ACTE JURIDICE PRIVIND GARANTAREA OBLIGAȚIILOR: 

 

 Contract de fideiusiune; 

 Contract de ipotecă imobiliară; 

 Contract de ipotecă mobiliară; 

 Contract de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de creanță; 

 Contract de gaj. 

 

VIII. ACTE JURIDICE ÎN MATERIA RELAȚIILOR DE FAMILIE: 

 

 Convenție matrimonială privind alegerea de către viitorii soți a regimului 

comunității convenționale; 

 Convenție matrimonială privind alegerea de către viitorii soți a regimului 

separației de bunuri; 

 Convenție matrimonială privind alegerea de către soți a regimului 

comunității convenționale; 

 Convenție matrimonială privind alegerea de către soți a regimului separației 

de bunuri; 

 Act de lichidare între soți în cazul schimbării regimului matrimonial al 

comunității legale; 

 Act de lichidare între soți în cazul schimbării regimului matrimonial al 

comunității convenționale; 

 Act de lichidare între soți în cazul schimbării regimului matrimonial al 

separației de bunuri; 

 Act de lichidare a regimului comunității legale de bunuri între foștii soți; 

 Act de lichidare a regimului comunității convenționale de bunuri între foștii 

soți; 

 Act de lichidare a regimului separației de bunuri între foștii soți; 

 Act de lichidare între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului decedat; 
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 Act de lichidare între moștenitorii celor doi soți în condițiile art. 355 alin.(3) 

Cod civil; 

 Act de partaj voluntar între soți căsătoriți sub regimul matrimonial al 

comunității legale; 

 Act de partaj voluntar între soți aflați sub regimul matrimonial al convenției 

de bunuri; 

 Cerere de divorț fără copii minori; 

 Cerere de divorț cu copii minori; 

 Proces-verbal de ascultare a minorului cu vârsta de peste 10 ani; 

 Acord parental; 

 Adresă de sesizare a autorității care va efectua ancheta psihosocială; 

 Încheiere de amânare a divorțului; 

 Încheiere de admitere a cererii de divorț; 

 Încheiere de respingere a cererii de divorț; 

 Certificatul de divorț fără copii minori; 

 Certificatul de divorț cu copii minori; 

 
IX. SUCCESIUNI: 

 

 Cerere de deschidere a procedurii succesorale notariale; 

 Cerere de inventariere; 

 Proces-verbal de inventariere succesorală; 

 Proces-verbal de inventariere succesorală în cazul unei moșteniri vacante; 

 Proces-verbal de punere de sigilii după inventariere; 

 Proces-verbal de dare în custodie după inventariere; 

 Proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf; 

 Proces-verbal de validare a testamentului olograf – cu moștenitorii prezenți 

după citare; 

 Proces-verbal de validare a testamentului olograf – cu moștenitorii absenți, 

dar care au dat declarații autentice de recunoaștere a testamentului; 

 Proces-verbal de validare a testamentului olograf în lipsă de moștenitori 

legali acceptanți, dar pentru care s-a întocmit expertiză grafoscopică; 

 Proces-verbal de validare a testamentului olograf, atunci când moștenitorii 

legali contestă testamentul, dar pentru care s-a întocmit expertiză 

grafoscopică; 

 Proces-verbal de invalidare a testamentului olograf; 

 Proces-verbal de predare a testamentului olograf după finalizarea 

procedurii succesorale; 

 Testament cu instituire de legatar universal; 

 Testament cu instituire de legatar cu titlu universal în condițiile art. 1056 

alin. (2) lit. a)/ b)/ c) C.civ.  

 Testament cu instituire de legatar cu titlu particular; 
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 Testament care conține un legat alternativ; 

 Testament care conține un legat conjunctiv; 

 Testament care conține un legat cu sarcină; 

 Testamentul care conține legatul rentei viagere sau al unei creanțe de 

întreținere; 

 Testament care conține un partaj de ascendent; 

 Testament cuprinzând o substituție fideicomisară; 

 Clauze în cuprinsul testamentelor: revocarea unui alt testament; 

 Clauze în cuprinsul testamentelor: retractarea revocării unui alt testament; 

 Clauze în cuprinsul testamentelor: înlăturarea efectelor nedemnității; 

 Clauze în cuprinsul testamentelor: numire executor testamentar; 

 Clauze în cuprinsul testamentelor: dezmoștenire; 

 Clauze în cuprinsul testamentelor: recunoaștere de copil în condițiile art. 

416 C.civ.; 

 Clauze în cuprinsul testamentelor: desemnare tutore; 

 Clauze în cuprinsul testamentelor: dispoziții privitoare la donarea de organe 

după moarte; 

 Clauze în cuprinsul testamentelor: dispoziții cu privire la propriile funeralii; 

 Act de partaj succesoral cu sultă; 

 Act de partaj succesoral fără sultă; 

 Depoziție de martor; 

 Încheiere de ședință; 

 Încheiere de conexare; 

 Încheiere de disjungere a cauzei succesorale; 

 Încheiere de suspendare a cauzei succesorale în condițiile art. 109 alin. (1) 

lit. a)/ b)/ c)/ d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 

36/1995, republicată; 

 Încheiere de închidere a procedurii succesorale și de clasare a cauzei ca 

fiind fără obiect în condițiile art. 112 din Legea notarilor publici și a 

activității notariale nr. 36/1995, republicată; 

 Încheiere finală; 

 Încheiere finală care conține partajarea bunurilor mobile; 

 Încheiere finală în cazul succesiunilor succesive cu defuncți comorienți/ 

codecedați; 

 Certificat de moștenitor; 

 Certificat de moștenitor în cazul succesiunilor succesive; 

 Certificat de moștenitor eliberat pe baza unei hotărâri judecătorești; 

 Certificat de legatar; 

 Certificat de calitate de moștenitor; 

 Certificat suplimentar de moștenitor; 

 Certificat de vacanță succesorală; 

 Certificat de executor testamentar; 
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 Încheiere privind verificările efectuate în evidențele succesorale ale 

Camerei Notarilor Publici și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici; 

 Convenție de lichidare a pasivului succesoral; 

 Certificat de lichidare a pasivului succesoral. 

 
 
 

X. LEGISLAȚIE NOTARIALĂ: 

 

 Încheiere de autentificare cu identificarea părții prin acte de identitate 

prevăzute de lege; 

 Încheiere de autentificare cu identificarea părții ca fiind cunoscută 

personal de către notarul public; 

 Încheiere de autentificare cu identificare prin pașaport, în condițiile legii; 

 Încheiere de autentificare pentru un cetățean străin identificat prin 

pașaport, cunoscător al limbii române; 

 Încheiere de autentificare pentru un cetățean străin prin pașaport 

necunoscător al limbii române; 

 Încheiere de autentificare pentru cetățean român identificat prin avocat; 

 Încheiere de autentificare în care parte este o asociație sau fundație 

română; 

 Încheiere de autentificare în care parte este o societate română; 

 Încheiere de autentificare în care parte este o societate străină nerezidentă 

în România; 

 Încheiere de autentificare în care parte este o persoană fizică autorizată; 

 Încheiere de autentificare cu deplasare în afara sediului biroului notarial; 

 Încheiere de autentificare cu deplasare în afara sediului biroului notarial la 

penitenciar; 

 Încheiere de autentificare cu luarea consimțământului părților la ore 

diferite; 

 Încheiere de autentificare în care partea este reprezentată legal; 

 Încheiere de autentificare în care parte este un minor asistat; 

 Încheiere de autentificare în care parte este un minor reprezentat; 

 Încheiere de autentificare în care partea este reprezentată convențional; 

 Încheiere de autentificare în care partea este un surd care știe carte; 

 Încheiere de autentificare în care partea este un mut care știe carte; 

 Încheiere de autentificare în care partea este un surdomut care știe carte; 

 Încheiere de autentificare în care partea este un surd care nu știe carte; 

 Încheiere de autentificare în care partea este un mut care nu știe carte; 

 Încheiere de autentificare în care partea este un surdomut care nu știe 

carte; 

mailto:secretariat@institutulnotarial.ro


11 

 
 

Luigi Cazzavillan, nr.11, etaj 2, Sector 1, BUCUREȘTI-ROMÂNIA 

Tel.: +(4031) 437.98.19; 437.98.21 Fax: +(031)437.98.20; E-mail: secretariat@institutulnotarial.ro;  

 

 Încheiere de autentificare în care partea este un nevăzător știutor de carte, 

cu care se poate comunica direct; 

 Încheiere de autentificare în care partea știe carte, dar nu poate semna 

din diverse motive; 

 Încheiere de autentificare în care partea nu știe carte, dar știe să semneze; 

 Încheiere de autentificare în care partea nu știe carte și nu știe să 

semneze; 

 Încheiere de autentificare a testamentului pentru testatorul care știe carte, 

dar solicită să-și exprime consimțământul în prezența a doi martori, conform 

art. 1043 alin. (2) Codul civ.; 

 Încheiere de autentificare a testamentului pentru testatorul care știe carte, 

dar este în imposibilitate de a semna din diverse motive; 

 Conținutul formulei de duplicat eliberat la autentificarea actului încheiat 

într-un singur exemplar original, care constituie titlu executoriu; 

 Conținutul formulei de duplicat eliberat la autentificarea actului încheiat 

într-un singur exemplar original, care nu constituie titlu executoriu; 

 Conținutul formulei de duplicat eliberat ulterior procedurii de autentificare 

a actului care a fost încheiat ulterior într-un singur exemplar original; 

 Conținutul formulei de duplicat eliberat ulterior procedurii de autentificare 

a actului care a fost încheiat ulterior în mai multe exemplare originale, care 

constituie titlu executoriu/; 

 Conținutul formulei de duplicat eliberat ulterior procedurii de autentificare 

a actului încheiat în mai multe exemplare originale, care nu constituie titlu 

executoriu; 

 Încheiere de legalizare a copiei de pe înscrisuri; 

 Încheiere de legalizare a copiei în extras de pe înscrisuri; 

 Încheiere de legalizare a copiei de pe înscrisuri pentru acte de identitate/ 

(pașaport) și pentru situații speciale:  în extras/ sub semnătură privată/ 

prezintă particularități/ este plastifiat/ există alte mențiuni în legătură cu 

acesta/ actul este emis de autorități și este parafat sau semnat prin parafă; 

 Încheiere de legalizare a copiei de pe un înscris aflat în arhiva biroului 

notarial; 

 Încheiere de legalizare când înscrisul este colaționat de secretar; 

 Încheiere de legalizare când înscrisul este colaționat de expert; 

 Încheiere de legalizare când înscrisul este colaționat de traducătorul 

autorizat; 

 Încheiere de legalizare a semnăturii; 

 Încheiere de legalizare a specimenelor de semnătură; 

 Încheiere de legalizare a sigiliilor; 

 Încheiere de legalizare a amprentei dispozitivului silvic de marcat; 

 Încheiere de dată certă; 

 Încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului; 
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 Încheiere de primire în depozit a unor înscrisuri; 

 Încheiere de primire în depozit a unor documente; 

 Încheiere de primire în depozit a unor valori; 

 Încheiere de primire în depozit a amprentei dispozitivului special de 

marcat; 

 Încheiere de rectificare a actelor notariale din oficiu; 

 Încheiere de rectificare a actelor notariale la cererea părților pentru 

îndreptarea erorii materiale; 

 Încheiere de rectificare a actelor notariale în vederea completării 

omisiunilor vădite din cuprinsul acestora; 

 Încheiere de respingere a actelor notariale în cazurile prevăzute de lege; 

 Încheiere de certificare a faptului că persoana se află în viață; 

 Încheiere de certificare a faptului că o persoană se află într-un anumit loc; 

 Încheiere de certificare a faptului că persoana din fotografie este aceeași 

cu persoana care cere certificarea; 

 Încheiere de certificare a faptului că o persoană, ca urmare a unei somații 

sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi, la o anumită oră, într-un 

anumit loc, precum și declarația acesteia; 

 Încheiere de certificare a rezultatelor tombolelor; 

 Încheiere de certificare a tragerilor la sorți, 

 Încheiere de certificare a concursurilor; 

 Încheiere de certificare a loteriilor publicitare organizate de entități 

autorizate; 

 Încheiere de certificare a site-urilor; 

 Încheiere de certificare a programelor informatice sau a altor produse; 

 Încheiere de certificare a altor fapte care nu sunt date în competența 

exclusivă a altor organe; 

 Încheiere de certificare proceselor-verbale sau hotărârilor organelor 

colegiale ale oricăror forme asociative; 

 Încheiere de reconstituire a unui act original notarial. 

 
XI. ACTE DE ÎNFIINȚARE SAU MODIFICARE A PERSOANELOR JURIDICE 

CU/ FĂRĂ SCOP LUCRATIV: 

 

 acte constitutive ale societăților prevăzute de Legea nr. 31/1990; 

 act constitutiv al asociației; 

 statut asociație; 

 act constitutiv fundație; 

 statut fundație; 

 acte adiționale la cele deja menționate în prezenta secțiune. 

 
NOTE: 
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1. La tematica aferentă fiecărui domeniu există obligația din partea candidaților 

a consultării tuturor actelor normative în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al României a anunțului de organizare a 

examenului/concursului cu incidență asupra tematicii din care va fi elaborat 

subiectul. 

2. În vederea rezolvării subiectelor din tematică, candidații au obligația 

consultării actelor normative în forma aflată în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al României a anunțului de organizare a 

examenului/concursului. 

3. La rezolvarea subiectelor referitoare la încheierea de acte și proceduri 

notariale candidații vor avea în vedere și regulile comune și speciale 

aplicabile activității notariale, reguli prevăzute de Legea notarilor publici și a 

activității notariale nr.36/1995, republicată cu modificările ulterioare și de 

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 2333/C/2013, cu modificările și completările 

ulterioare 

4. Comisia de examinare are posibilitatea de a elabora subiecte ce vizează 

varietăți doar ale actelor și procedurilor prezentate în tematică. 
 

mailto:secretariat@institutulnotarial.ro

