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CONCURSUL DE SCHIMBĂRI DE SEDIU DINTR-O CIRCUMSCRIPȚIE ÎN 
ALTA 

29.11.2017, ora 1500 
 
 

BAREM NOTARE - DREPT PROCESUAL CIVIL 
 

I. Subiectul nr. 8: Perimarea executării silite.Procedură și efecte....................................3 pct. 
 
1.1. Perimarea intervine de plin drept, la împlinirea termenului de 6 luni de la data comunicării 

către creditor, de către executorul judecătoresc, a solicitării scrise privind necesitatea îndeplinirii 
unui act sau a unui demers necesar executării silite/ Termenul de perimare curge de la data încetării 
suspendării  [art. 697 alin. (2) C.proc.civ ].................................................................................0,50 pct. 

1.2. Perimarea se constată de către instanţa de executare, la cererea executorului judecătoresc sau 
a părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părţilor, încheiere supusă numai 
apelului în termen de 10 zile de la comunicare [art. 651 alin. (4) C.proc.civ.].........................0,50 pct. 

1.3. Perimarea se poate constata  și pe cale de contestație la executare, atunci când o invocă 
debitorul ca motiv de contestație sau poate fi invocată din oficiu de către instanța de executare sesizată 
cu contestația .............................................................................................................................0,50 pct. 

1.4. Suspendarea executării atrage şi suspendarea termenului de perimare, iar după încetarea 
suspendării executării, termenul de perimare care a curs înainte de suspendare va intra şi el în calculul 
termenului de perimare, la fel ca şi în cazul suspendării prescripţiei; potrivit art. 697 alin. (2) teza a 
II-a C.proc.civ., termenul de perimare nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată 
la cererea creditorului. ...............................................................................................................0,50 pct 

1.5. Termenul de perimare a executării silite poate fi întrerupt prin îndeplinirea unui act de 
procedură efectuat în vederea continuării executării silite de către partea interesată.............. 0,25 pct 

1.6. Perimarea are ca efecte: desfiinţarea actelor de executare îndeplinite.Excepția  [art. 698 
alin. (2) C.proc.civ.]; perimarea operează „în bloc” cu privire la toate părţile implicate în executarea 
silită şi la toate actele efectuate în cursul acesteia; perimarea executării silite nu împiedică formularea 
unei noi cereri de executare, dacă dreptul de a obține executarea silită nu s-a prescris.............0,75 pct. 

 
II. Subiectul nr. 1: Suspendarea facultativă (judecătorească) a executării silite............. 6 pct. 

 
2.1. Executarea silită se suspendă în cazurile în care aceasta este prevăzută de lege ori a fost 

dispusă de instanţă [art. 701 alin. (1) C.proc.civ.]. Suspendarea executării silite constă, în general, în 
oprirea activităţii executorului judecătoresc, dar, de multe ori, ea poate fi dispusă chiar înainte de a 
se începe executarea silită, caz în care are ca efect amânarea declanşării 
acesteia........................................................................................................................................0,50 pct. 

2.2. Suspendarea acordată de instanța de judecată pe baza căilor de atac contra hotărârilor 
judecătorești................................................................................................................................1,50 pct. 
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2.2.1. Suspendarea executării în cazul exercitării apelului (art. 450 C.proc.civ) ....................0,50pct 
2.2.2. Suspendarea executării în cazul exercitării recursului (art.484 C.proc.civ.)................. 0,50pct 
2.2.3. Suspendarea executării în cazul exercitării contestației în anulare și revizuirii (art. 507, art.512 

C.proc.civ.)...................................................................................................................................0,50 pct 
2.3. Suspendarea acordată de instanţă în cazul exercitării contestaţiei la executare (sau a altei 

cereri privind executarea silită).......................................................................................................4 pct. 
2.3.1. Suspendare propriu-zisă, suspendare provizorie. Regimul cauțiunii. Reguli de procedură. 

(art.719C.proc.civ.)...........................................................................................................................3 pct 
2.3.2. Efectele suspendării executării silite (art.701 C.proc.civ.).................................................1 pct. 
 

 
DIN OFICIU..................................................................................................................................1 pct. 
 
TOTAL.........................................................................................................................................10 pct. 
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CONCURSUL DE SCHIMBĂRI DE SEDIU DINTR-O CIRCUMSCRIPȚIE ÎN 

ALTA 
29.11.2017, ora 1500 

 
 

BAREM NOTARE - ORGANIZAREA PROFESIEI DE EXECUTOR 
JUDECĂTORESC 

 
I. Subiectul nr. 10: Controlul activității executorului judecătoresc.....................................4,50 pct. 

1. Controlul instantelor judecătorești................................................................................... 1,50 pct. 
- art. 60 alin. (1) si art. 61 din Legea nr. 188/2000, republicata, cu modificările si completarile 

ulterioare; 
2. Controlul profesional ....................................................................................................... 3,00 pct. 

   - art. 60 alin. (2) si art. 62 din Legea nr. 188/2000, republicata, cu modificările si completarile 
ulterioare, precum si art. 100 alin. (2) si art. 101- art. 106 din Ordinul ministrului justitiei                                           
nr. 210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
II. Subiectul nr. 3: Registrele și arhiva executorului judecătoresc..................................... 4,50 pct. 

 
1. Registrele executorului judecătoresc.................................................................................3,00 pct. 

 - art. 63 din Legea nr. 188/2000, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, precum  
și art. 84 – art. 91 din Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

2. Arhiva executorului judecătoresc......................................................................................1,50 pct. 
- art. 63  din Legea nr. 188/2000, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, precum 

si art. 92 din Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

DIN OFICIU...............................................................................................................................1 pct. 
TOTAL........................................................................................................................................10 pct. 
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BAREM NOTARE - PROBA PRACTICĂ 
 

Subiectul nr. 10: Întocmiți actul procedural necesar ca urmare a înregistrării cererii creditorului 
de suspendare a executării silite ...................................................................................................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. 
 

 


