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STAGIUL  DE  PREGĂTIRE TEORETICĂ             
NOTARI  STAGIARI                
                  

O R A R 
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 

 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 11 
16-20 septembrie 

2019 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

16 septembrie 
2019 

9,30-11,00 
11,15-12,45 
13,15-14,45 

(6 ore) 

Legislaţie civilă și 
notarială; proceduri 

notariale; managementul 
şi organizarea internă a 

biroului notarial. 
Activități aplicate 

 
Director juridic 
Doina Dunca 

Notar public Laura Badiu 

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 

17 septembrie 
2019 

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 

 
 

Notar public 
Ioana Lambrina Vidican 

DREPTUL DE OPȚIUNE SUCCESORALĂ – elemente de drept substanțial, 
procedura autentificării și procedură succesorală –  
Partea II 

a. Acceptarea moștenirii 
 Acceptarea expresă 
 Acceptarea tacită 
 Acceptarea forțată 
 Declaratia de acceptare  expresă dată în termenul de opțiune 

succesorală 
 Declarație de acceptare dată peste termenul de opțiune 

succesorală 
 Declarația întocmită în formă autentică 
 Declarația întocmită sub semnătură privată 
 Declarația consemnată în încheiere 
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 Efectele acceptării 
 Acceptarea de către creditori 

b. Renunțarea la moștenire 
 Renunțarea expresă 
 Condițiile renunțării 
 Forma renunțării 
 Renunțarea in favorem și consecințele ei 
 Efectele renunțării 
 Renunțarea frauduloasă.  

c. Retransmiterea dreptului de opțiune succesorală 
 Condiții 
 Termene 
 Mod de operare 
 Efecte  

d. Vocația multiplă la moștenire 
e. Declarația de neacceptare 

 Condiții 
 Mod de realizare 
 Efecte 
 Actele cu privire la care se poate referi 

f. Exercitarea dreptului de opțiune succesorală 
 Personal sau prin reprezentant 
 Prin act autentic/sub semnătură privată sau  prin încheierea de 

ședință/finală 
g. Verificările efectuate de notar în cazul acceptării tacite a moștenirii 

(declararea, în cadrul procedurii, a actelor care au însemnat acceptare 
tacită) 

h. Comunicarea actelor juridice de opțiune (art. 1109 și 1120 C. civ. ) 
i. Modalitatea practică de lucru 

3.  
Miercuri 

18 septembrie 
2019 

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 

Notar public 
Silviu Cătălin Boroi 

TESTAMENTUL – elemente de drept substanțial 
a. Noțiune și caractere juridice 
b. Conținut 
c. Interpretare 
d. Condiții de fond 
e. Condiții de formă 
f. Proba 
g. Testamentul olograf 
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h. Testamentul autentic 
i. Testamentele privilegiate 
j. Testamentul sumelor și valorilor depozitate 
k. Revocarea testamentului 
l. Exheredarea 

4.  
Joi 

19 septembrie 
2019 

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

(4 ore) 

Legislaţie civilă și 
notarială; proceduri 

notariale; managementul 
şi organizarea internă a 

biroului notarial. 
Activități aplicate 

 
Notar public 
Maria Cazan 

MOȘTENIREA LEGALĂ – elemente de drept substanțial  și procedură 
succesorală 

 Principiile moștenirii legale 

 Reprezentarea 

 Moștenitorii legali și drepturile lor succesorale 

 Modul de stabilire a calității de moștenitor 

 Stabilirea drepturilor sucesorale ale moștenitorilor legali 

 Drepturile soțului supraviețuitor 

 Modalitățile practice de lucru 

5.  
Vineri 

20 septembrie 
2019 

  STUDIU  INDIVIDUAL 
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