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.

3.

4.

Săptămâna 11
02-06 martie
2020
Luni
02 martie 2020

Marți
03 martie 2020

Miercuri
04 martie 2020

Joi
05 martie 2020

Intervalul
orar

Disciplina/
Formator

TEMA CURSULUI
STUDIU INDIVIDUAL

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

9,00

14,00-15,30
15,45-17,15
(4 ore)

Legislaţie civilă și
notarială; proceduri
notariale; managementul
şi organizarea internă a
biroului notarial.
Activități aplicate
Notar public
Ioana Lambrina Vidican
Legislaţie civilă și
notarială; proceduri
notariale; managementul
şi organizarea internă a
biroului notarial.
Activități aplicate

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

Activități aplicate:

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4

9,00 - 10,00
10,00 - 11,00
11,00 - 12,00
12,00 - 13,00

Notar public
Conf. univ. dr.
Manuela Tăbăraș
Procedura de dare de dată certă înscrisurilor
Legislaţie civilă și
notarială; proceduri
 Descrierea procedurii de dare de dată certă:
notariale; managementul
– acte cărora li se dă dată certă;
şi organizarea internă a
– numărul de exemplare;
biroului notarial.
– documente necesare îndeplinirii procedurii;
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Activități aplicate
Notar public
Maria Petronela Cazan

5.

Vineri
06 martie 2020

14,00-15,30
15,45-17,15
(4 ore)

– verificarea îndeplinirii condiţiilor şi arătarea în încheiere;
– încheierea de dată certă;
modul de înregistrare a operaţiunii în registrul general notarial şi în opisul
registrului general notarial

Procedura de certificare a unor fapte
 Descrierea procedurii de certificare a unor fapte:
– tipurile de certificări de fapte, conform art. 148 din Lege
– numărul de exemplare
– documente necesare îndeplinirii fiecărei proceduri de certificare în parte
– verificarea îndeplinirii condiţiilor şi menţiunea corespunzătoare din
încheiere; îndeplinirea procedurii notificării
 Realizarea procedurii pentru fiecare tip de certificare în parte
 Încheierea de certificare a unor fapte
 Modul de înregistrare a operaţiunii în registrul general notarial şi în opisul
registrului general notarial
Procedura de legalizare a semnăturilor, specimenului de semnătura şi a
sigiliilor
 Descrierea procedurii legalizării semnăturilor și a sigiliilor:
– identificarea solicitantului
– tipuri de acte supuse procedurii
Legislaţie civilă și
– documente necesare îndeplinirii procedurii
notarială; proceduri
– încheierea de legalizare a a semnăturilor, a specimenelor şi a sigiliilor
notariale; managementul
şi organizarea internă a  Legalizarea amprentei dispozitivului silvic special de marcat
biroului notarial.
Modul de înregistrare a operaţiunii în registrul general notarial şi în opisul
Activități aplicate
registrului general notarial
Notar public

Primirea în depozit
 Descrierea procedurii de primire în depozit a unor înscrisuri, documente, valori
Maria Petronela Cazan
sau a altor bunuri:
– Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească înscrisurile, documentele,
valorile sau bunurile pentru a fi luate în depozit
– Primirea cererii
– Documente necesare îndeplinirii procedurii
Luigi Cazzavillan, nr.11, etaj 2, Sector 1, BUCUREȘTI-ROMÂNIA
Tel.: +(4031) 437.98.19; 437.98.21 Fax: +(031)437.98.20; E-mail: secretariat@institutulnotarial.ro;

–
–
–
–

Procedura de primire în depozit a unor înscrisuri, documente, valori sau
a altor bunuri
Încheierea de primire în depozit a unor înscrisuri, documente şi valori
Modul de înregistrare a operaţiunii în registrul de depozite
Înregistrarea depozitelor neridicate la finele anului calendaristic
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