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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. 

Săptămâna 17 
6-10 iunie 2022 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

6 iunie 2022 

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

(4 ore) 

Drept internațional privat 
și elemente de drept 

privat al U.E. 
 

Notar public 
Ioana OLARU 

Alte norme conflictuale și de competență internațională în materie succesorală 

 Competența internațională a notarilor în materie succesorală 

 Declarațiile de acceptare sau de renunțare la succesiune.Competenta autorităților 
statelor membre 

 Testamentele și pactele succesorale. Admisibilitatea pactelor asupra succesiunilor 
viitoare în succesiunile internaționale 

 Reţeaua Europeană a Registrelor Testamentelor 

2.  
Marți 

7 iunie 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 

2. Contractul de împrumut 

 Împrumutul de folosinţă (comodat) 

 Împrumutul de consumaţie 

 Incapacităţi de a acorda împrumutul 

 Termenul, obligaţia de restituire 

 Natura de titlu executoriu a obligaţiei de restituire 
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: 

 Autentificarea contractelor de împrumut de folosință și de consumație 

 Autentificarea procurilor - procuri speciale de vânzare/cumpărare, procuri 
speciale de garantare, procuri generale de administrare etc şi revocarea acestor 
tipuri de procuri 

 Autentificarea contractului de schimb mobiliar/imobiliar. Acte necesare 

 Autentificarea contractului de antrepriză 
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3.  
Miercuri 

8 iunie 2022 

10,00-11,30 
11,45-13,15 

(4 ore) 

Legislaţie civilă și 
notarială; proceduri 

notariale; managementul 
şi organizarea internă a 

biroului notarial. Activități 
aplicate 

 
 

Prim vice-președinte 
UNNPR 

Notar public 
Doina ROTARU 

 
Notar public 

Doina DUNCA 

ÎNCHEIEREA  FINALĂ – elemente de procedură succesorală 
a. Noțiune 
b. Condițiile emiterii 
c. Cuprinsul încheierii finale 
d. Modul de completare al încheierii finale 
e. Proceduri specifice pe care le îndeplinește notarul 

Verificările efectuate 

Prezența părților 

Acordul părților 

Soluționarea în lipsă și condițiile sale 

f. Încheierea finală în cazul: 
când se solicită certificat de calitate 

când se soluționează dosarul ca închis fără obiect 

când masa succesorală este formată dintr-un drept de concesiune 

suplimentării masei succesorale 

g. soluționarea anticipată ( art. 113 LNP) 
h. Întocmirea încheierii finale în situații concrete (moștenire legală, moștenire 

testamentară) 
i. Stabilirea masei succesorale 
j. Stabilirea drepturilor moștenitorilor/legatarilor 
k. Reducțiunea 
l. Raportul 

4.  
Joi 

9 iunie 2022 
  STUDIU INDIVIDUAL 

5.  
Vineri 

10 iunie 2022 
  STUDIU INDIVIDUAL 
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