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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 16 
18-22 martie 

2019 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

18 martie 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 

1.Contractul de schimb 

2. Contractul de locaţiune 

 Obligaţiile părţilor 

 Natura de titlu executoriu a contractului de locaţiune în privinţa obligaţiei 
de plată a chiriei şi a obligaţiei de restituire a bunului către locator 

 Rezilierea unilaterală a locaţiunii 

 Cesiunea locaţiunii şi sublocaţiunea 
3. Contractul de antrepriză 

 Noţiune 

 Delimitare faţă de contractul de muncă. 

 Obligaţiile părţilor 

 Încetarea contractului de antrepriză 

2.  
Marți 

19 martie 2019 

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

(4 ore) 

Drept procesual civil 
 
 

Conf. univ. dr. 
Claudiu Constantin Dinu 

 Citarea şi comunicarea actelor de procedură elemente  de procedură 
succesorală și drept procesual civil. Discutarea metodologiei de citare și a 
normelor aplicabile ale C.proc.civ.. Sesizarea diferitelor organe în cursul 
procedurii succesorale 

 Reguli procedurale cu privire la citarea în procedura succesorală: citarea 
în țară 

 Reguli procedurale cu privire la citarea în procedura succesorală: citarea 
în străinătate; citarea în state membre U.E.; citarea în state non U.E. 

 Aspecte procesuale privind răspunderea civilă patrimonială a notarului 
public 
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3.  
Miercuri 

20 martie 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 Mirela 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: 

 declaraţie de primire a restului de preţ 

 clauza penală 

 clauza de inalienabilitate 

 clauza de insesizabilitate 

 stipulația pentru altul 

 pactul comisoriu 

4.  
Joi 

21 martie 2019 
  PARTICIPARE SEMINAR INTERNAȚIONAL 

5.  
Vineri 

22 martie 2019 
   PARTICIPARE SEMINAR INTERNAȚIONAL 
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