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ANUL  I  DE  PREGĂTIRE               
NOTARI  STAGIARI                
                  

O R A R 
 

Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 
 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 10 
20 – 24 martie 

2017 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

20 martie 
2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 

(4 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
 

Director juridic Doina Dunca 
Consilier juridic 

Elena Ungureanu 

Teoria generală a contractelor 

• Clasificarea contractelor 

• Aspecte generale privind condiţiile de fond. Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de 

exerciţiu. Obiectul contractului. Consimţământul : aspecte specifice privind pactul de opţiune 

şi promisiunea de a contracta. Viciile de consimţământ 

• Condiţiile de formă. Corelaţia dintre forma autentică şi înscrierea în cartea funciară. Natura 

de titlu executoriu a contractelor încheiate în forma autentică notarială 

• Regimul nulităţii. Corelaţia dintre nulitate, clauze considerate nescrise, clauze care nu produc 
niciun efect, clauze abuzive şi clauze neuzuale. Răspunderea notarului public instrumentator 
al contractului care conţine asemenea clauze 

2.  
Marți 

21 martie 
2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 
12,45-14,15 

(6 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
 
 

Notar public Conf. univ. dr. 
Manuela Tăbăraș 

Procedura întocmirii și autentificarii diverselor acte notariale, în varianta pură și simplă 
sau afectate de modalități, în varianta exprimării simultane a consimțământului sau în 
varianta formării contractului între absenți, etc. Redactarea diferitelor clauze 
contractuale:  

• Autentificarea contractului de societate, a actelor constitutive de înfiinţare sau modificare a  
societăţilor, asociaţiilor, fundaţiilor etc. şi a actelor adiţionale la acestea etc. 

• Autentificarea acordurilor de mediere 

• Autentificarea altor tipuri de acte notariale (comision, agenție, administrarea bunurilor altuia 
sau a bunurilor proprietate comună, arendă etc) 

• Autentificarea actelor referitoare la recunoaşterea unor drepturi personale (recunoaşterea 
unui copil). Modalitatea de realizare a recunoaşterii. Obligativitatea comunicării. Participarea 
la îndeplinirea procedurii 

• Promisiunea de recompensă 

• Autentificarea diverselor acte unilaterale:declaraţie de grăniţuire, declaraţie de notorietate, 
declaraţie de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil (înscris sau neînscris 
în cartea funciară etc.) 
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3.  
Miercuri 
22 martie 

2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 
12,45-14,15 

(6 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
Notar public Daniela Negrilă 

PROCEDURI  NOTARIALE SPECIFICE  MOȘTENIRII TESTAMENTARE – elemente de 
procedură succesorală  

a. Tipuri de testamente și implicațiile formei testamentare în procedura succesorală 

b. Tipurile moștenirii. Coexistența moștenirii legale cu cea testamentară 

c. Reguli speciale privind citarea 

d. Interogări speciale ale registrelor naționale notariale 

e. Verificări efectuate de notar în materia succesiunilor testamentare 

f. Testamentul autentic 

g. Testamentul olograf 

h. Testamentele privilegiate 

i. Testamentul sumelor și valorilor depozitate 

j. Liberalitățile și rolul lor în procedura succesorală 

4.  
Joi 

23 martie 
2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 

(4 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
Notar public Marina Manole 

• PROCEDURA AUTENTIFICĂRII TESTAMENTULUI – elemente de procedură 

notarială grefate pe dreptul substanțial ; modele 

5.  
Vineri 

24 martie 
2017 

10,00-11,30 
11,45-13,15 
13,45-15,15 

(6 ore) 

Drept societar 
Lector univ dr. Sergiu Golub 

• Societatea simplă. Asocierea în participaţie.  

• Societatea cu personalitate juridică reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
(societăţile comerciale) 

• Conducerea persoanei juridice. Administrarea persoanei juridice. Reprezentarea persoanei 
juridice 
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