MODULUL II DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI
ORARUL NOTARILOR STAGIARI ADMIȘI ÎN SESIUNEA FEBRUARIE 2018
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4
Nr.
crt.
1.

2.

Săptămâna 10
24-28 februarie
2020
Luni
24 februarie
2020

Marți
25 februarie
2020

Intervalul
orar

Disciplina/
Formator

STUDIU INDIVIDUAL

9,00-10,30
10,45-11,30
(3 ore)

Legislaţie civilă și
notarială; proceduri
notariale; managementul
şi organizarea internă a
biroului notarial.
Activități aplicate
Notar public
Mirela Moise

3.

Miercuri
26 februarie
2020

TEMA CURSULUI

9,30-11,00
11,15-12,45
(4 ore)

Legislaţie civilă și
notarială; proceduri
notariale; managementul
şi organizarea internă a
biroului notarial.
Activități aplicate

SUCCESIUNILE SUCCESIVE ȘI SOLUȚIA CONEXĂRII
– elemente de procedură succesorală
a. Noțiune și caracteristici
b. Competența
c. Situații care impun soluționarea în mod succesiv a dosarelor
d. Înregistrarea dosarelor
e. Conexarea dosarelor
f. Caracterul conexării
g. Indicații procedurale privind conexarea
h. Încheierea de conexare
i. Indicații procedurale privind continuarea procedurii după conexare
j. Încheirea de ședință și încheirea finală în aceste cazuri
PETIȚIA DE EREDITATE – elemente de drept substanțial
DESFIINȚAREA CERTIFICATULUI DE MOȘTENITOR
a. Desființarea certificatului de moștenitor pe cale judiciară
b. Desființarea certificatului de moștenitor pe cale amiabilă
c. Emiterea certificatului de moștenitor pe baza hotărârii judecătorești

Notar public
Ioana Lambrina Vidican
4.

Joi
27 februarie
2020

9,00-10,30
10,45-12,15
(4 ore)

ÎNCHEIEREA FINALĂ – elemente de procedură succesorală - partea II Legislaţie civilă și
aplicații practice
notarială; proceduri
 Întocmirea încheierii finale în situații concrete (moștenire legală, moștenire
notariale; managementul
testamentară)
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Tel.: +(4031) 437.98.19; 437.98.21 Fax: +(031)437.98.20; E-mail: secretariat@institutulnotarial.ro;

 Stabilirea masei succesoreale
 Stabilirea drepturilor moștenitorilor/legatarilor
 Reducțiunea
 Raportul
Notar public
Procedura eliberării copiilor legalizate
Silviu Cătălin Boroi
 Descrierea procedurii delegalizare a copiilor de pe înscrisuri
– Regimul actelor care se pot legaliza;
– Primirea cererii;
– Verificarea actului original;
– Realizarea copiei actului original;
– Verificarea îndeplinirii condiţiilor şi arătarea în încheiere;
– Încheierea de legalizare a copiilor de pe înscrisuri;
 Copiile legalizate ale actelor aflate în arhiva biroului;
 Copia legalizată a unui act sub semnătură privată;
 Copia legalizată a unui act întocmit într-o altă limbă;
 Copia legalizată a unui act a cărui verificare necesită o pregătire de
specialitate;
 Copia legalizată a actelor de identitate;
 Copia unei părţi a unui înscris.
 Modul de înregistrare a operaţiunii în registrul general notarial şi în opisul
registrului general notarial.
SUCCESIUNILE SUCCESIVE ȘI SOLUȚIA CONEXĂRII - continuare
– elemente de procedură succesorală
Legislaţie civilă și
k. Noțiune și caracteristici
notarială; proceduri
l. Competența
notariale; managementul
m. Situații care impun soluționarea în mod succesiv a dosarelor
şi organizarea internă a
n. Înregistrarea dosarelor
biroului notarial.
o. Conexarea dosarelor
Activități aplicate
p. Caracterul conexării
q. Indicații procedurale privind conexarea
Notar public
r. Încheierea de conexare
Mirela Moise
s. Indicații procedurale privind continuarea procedurii după conexare
t. Încheirea de ședință și încheirea finală în aceste cazuri
şi organizarea internă a
biroului notarial.
Activități aplicate

5.

Vineri
28 februarie
2020

9,00-10,30
10,45-11,30
(3 ore)
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