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ANUL  I  DE  PREGĂTIRE               
NOTARI  STAGIARI                
                  

O R A R 
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 17 
22-26 mai 2017 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

22 mai 2017 

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 
 

Director juridic Doina Dunca 
Consilier juridic 

Elena Ungureanu 

1. Contractul de rentă viageră 

• Obligaţia de plată a rentei 

• Ipoteca legală pentru plata rentei 

• Rezoluţiunea contractului 
2. Contractul de întreţinere 

• Noţiune 

• Condiţii de formă 

• Cazul prestaţiei mixte (preţ plus întreţinere) 

• Regimul special al rezoluţiunii 

2.  
Marți 

23 mai 2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 

(4 ore) 

ARHIVĂ 
 

Expert 
Cosmin Mihailovici 

• 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 

3.  
Miercuri 

24 mai 2017 

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 Daniela Negrilă 

SEZINA – elemente de drept substanțial și procedură succesorală 

a. Noțiune și caracteristici 

b. Efecte 

c. Dobândirea sezinei de către  moștenitori 

Discuții speciale cu privire la predarea legatelor și procedura  care se îndeplinește în astfel de 
situații 

4.  Joi 
25 mai 2017 

8,30-10,00 
10,15-11,45 
12,00-13,30 

(6 ore) 

Conf. univ. dr. 
Claudiu Constantin Dinu 

• Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice şi juridice în procesul civil 

• Activitatea notarului şi mijloacele de probă: înscrisuri, martori, interogatoriu, mijloacele 
materiale de probe 

• Activitatea notarului şi căile de atac ordinare sau extraordinare 

• Activitatea notarului public și actele procesuale de dispoziție: renunțarea la drept, renunțarea 
la judecată, tranzacția judiciară, achiesarea 

• Darea și luarea termenului în cunoștință 

• Controlul judecătoresc asupra activităţii notariale: acţiunea în anulare şi plângerea 
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5.  
Vineri 

26 mai 2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 

(4 ore) 

Drept internațional privat și 
elemente de drept privat al 

Uniunii Europene 
Notar public Ioana Olaru 

Norme conflictuale și de competență jurisdicțională în materie succesorală 
Alte norme conflictuale în materie succesorală 

• Norme privind condițiile de fond și de formă ale declarațiilor de acceptare și renunțare la 

succesiune 

• Norme privind condițiile de fond și de formă ale testamentelor. Reţeaua Europeană a 

Registrelor Testamentelor 
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