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NOTARI  PUBLICI           
CICLUL I 
SERIA a 10-a        
MODULUL  3           

 
 

O R A R 

11-12 decembrie 2015 

Cursurile se vor desfășura la Centrul de Conferințe AUDITORIUM PALLADY, 

B-dul Theodor Pallady, nr.40G, sala Roma, etaj 4, 

 

Nr. crt. Ziua 
Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Vineri 

11 decembrie 
2015 

13,00-14,30 
14,45-16,15 

(4 ore) 

Elemente de dreptul 
familiei 

Notar public 
Virginia Beldea 

 Regimuri matrimoniale şi convenţiile matrimoniale prin care aceste 
regimuri se aleg de către soți, clauza de preciput 

 Căsătoria, nulitatea, desfacerea căsătoriei, după caz, acordul 
autorităţii tutelare, obligaţia de întreţinere 

 Divorțul pe cale notarială gradul de complexitate a completării cererii 
de divorț în privința acelor aspecte de amănunt care vor fi cuprinse 
(în cazul divorțului, când soții au copii minori) în convenția încheiată 
sub semnătură privată (la data depunerii cererii) și apoi în formă 
autentică (la data împlinirii termenului de reflecție, când soții stăruie 
în divorț); cuprinsul declarației soților la data depunerii cererii de 
divorț; audierea minorului 

 Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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2.  
Vineri 

11 decembrie 
2015 

16,30-18,00 
18,15-19,45 

(4 ore) 

Elemente de drept 
succesorală și procedura 

succesorală notarială 
Notar public 

Daniela Negrilă 

 Raportul donațiilor 

 Substituția fideicomisară 

 Dreptul de opțiune succesorală 

 Lichidarea pasivului succesoral 

 Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  
Sâmbătă 

12 decembrie 
2015 

09,00-10,30 
10,45-12,15 
12,30-14,00 

(6 ore) 

Proceduri notariale 
prevăzute de Legea 

nr.36/1995 
Director juridic 
Doina Dunca 

 
 

și 
 
 

Consilier pe probleme 
profesionale 

Elena Ungureanu 

 Stipulația pentru altul 

 Încetarea actului juridic (revocare, rezoluțiune etc.,) 

 Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale; 

 Legalizarea semnăturilor şi a sigiliilor; 

 Darea de dată certă înscrisurilor; 

 Certificarea unor fapte; 

 Legalizarea copiilor după înscrisuri; 

 Efectuarea şi legalizarea traducerilor; 
- Primirea în depozit de înscisuri şi documente; registrul de evidență a 

dispozitivelor speciale de marcat; 
- Acte de protest al cambiilor, cecurilor şi a altor titluri la ordin; 
- Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale; 

 Reconstituirea actelor originale 

 Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

4.  
Sâmbătă 

12 decembrie 
2015 

14,15-15,45 
(2 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 

Notar public 
Conf. univ. dr. 

Manuela Tăbăraș 

 Recuperarea creanțelor și procedura notarială (Cesiunea. Cesiunea 
de creanță. Insolvența persoanelor fizice) 

 Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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