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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 12 
23-27 septembrie 

2019 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

23 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 

 Efectele generale ale contractelor. Principiul forţei obligatorii a contractelor 

 Excepţii, de aplicaţie generală, de la principiul forţei obligatorii. Denunţarea 
unilaterală. Impreviziunea 

 Principiul relativităţii efectelor contractului. Promisiunea faptei altuia şi stipulaţia 
pentru altul.  

 Efecte specifice contractelor sinalagmatice. Aspecte generale 

 Teoria generală a rezoluţiunii/rezilierii. Condiţiile în care operează rezoluţiunea 
unilaterală. Pactele comisorii. Cazul special de rezoluţiune prin constatarea 
aplicării pactului comisoriu de către notarul public (art.24 din Legea nr.7/1996)) 

2.  
Marți 

24 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 

Sivliu Cătălin Boroi 

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. Verificări efectuate de notar în materia succesiunilor testamentare 
d. Testamentul autentic 
e. Testamentul olograf 
f. Testamentele privilegiate 
g. Testamentul sumelor și valorilor depozitate 
h. Liberalitățile și rolul lor în procedura succesorală 

3.  
Miercuri 

25 septembrie 
2019 

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 
dr. Alin Adrian Moise 

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:  

 acte încheiate în vederea garantării obligațiilor personale 

 contractul de ipotecă 

 contractul de gaj 

 renunțarea la beneficiul de diviziune/discuțiune etc. 
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4.  
Joi 

26 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 

INVENTARUL ȘI MĂSURILE DE CONSERVARE 

a. Inventarul succesoral 
b. Punerea sigiliilor 
c. Custodele/curatorul 
d. Alte măsuri de conservare 
e. Modalități practice de realizarea inventarului, a numirii 

custodelui/curatorului, a punerii sigiliilor și a altor măsuri de conservare 

5.  
Vineri 

27 septembrie 
2019 

  STUDIU  INDIVIDUAL 
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