MODULUL I DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI
ORARUL NOTARILOR STAGIARI ADMIȘI ÎN SESIUNEA NOIEMBRIE 2020
CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM HIBRID
(CU PREZENȚĂ FIZICĂ LA SEDIUL UNNPR Strada General H. M. Berthelot 41, ȘI VARIANTĂ ON LINE ACCESÂND APLICAȚIA ZOOM)
Nr.
crt.

1.

Săptămâna 14
16-20 mai 2022

Luni
16 mai 2022

Intervalul
orar

Disciplina/
Formator

TEMA CURSULUI

10,00-11,30
11,45-13,15
(4 ore)

Drept internațional privat
și elemente de drept
privat al U.E.
Notar public
Ioana OLARU

Regulamentul (UE) nr. 650/2012 privind competența, legea aplicabilă,
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea
actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european
de moștenitor și în tratatele de asistență juridică bilaterale cu incidență în materia
succesiunilor.
• Domeniul de aplicare. Chestiuni excluse din domeniul de aplicare. Definirea unor
noțiuni. Aplicarea în timp. Raportul cu convențiile internaționale existente
• Noțiunea de reședință obișnuită în materia succesiunilor
• Determinarea legii aplicabile moştenirii. Professio juris
• Retrimiterea
• Excepția de ordine publică
Procedura întocmirii și autentificării 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.
Procedura întocmirii și autentificarii diverselor acte notariale; redactarea diferitelor
clauze contractuale:
• Aspecte tehnice privind/în legătură cu autentificarea contractului de societate, a
actelor constitutive de înfiinţare sau modificare a societăţilor, asociaţiilor, fundaţiilor

2.

Marți
17 mai 2022

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

3.

Miercuri
18 mai 2022

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

Legislaţie civilă și
notarială; proceduri
notariale; managementul
şi organizarea internă a
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biroului notarial. Activități
aplicate
Notar public
Conf. univ. dr.
Manuela TĂBĂRAȘ

4.

Joi
19 mai 2022

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

5.

Vineri
20 mai 2022

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

Arhivă
Expert
Cosmin MIHAILOVICI
Drept societar
Lector univ dr.
Sergiu GOLUB

etc. şi a actelor adiţionale la acestea cât și a actelor de reprezentare a acestora și
angajare a răspunderii entității juridice etc.
• Autentificarea unor acte de administrare/prestări servicii, acte de renunțare la
plângerea penală, acte de împăcare, acte juridice privind despăgubirile pe latura
civilă în materie penală, (cu instrumentarea procedurii predării actelor din arhiva
notarială către organul de cercetare penală) 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/act de grăniţuire, declaraţie de
notorietate, declaraţie de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil
(înscris sau neînscris în cartea funciară etc.)
• Autentificarea actelor de dezmembrare sau comasare
• Autentificarea actelor în procedura insolvenței
• Ciclul general de viață al documentelor în cadrul birourilor notariale publice.
Categoriile de arhive: arhiva curentă; arhiva de depozit; arhiva istorică
• Nomenclatorul arhivistic instrument esențial de constituire a arhivei notariale
• Tipuri de mape/dosare/registre/opise utilizate în cadrul sistemului notarial
• Forma şi organizarea dosarelor/mapelor. Gruparea documentelor în mape/dosare
pe probleme şi termene de păstrare
• Transformarea persoanei juridice
• Încetarea persoanei juridice
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