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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 19 
05-09 iunie 2017 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

05 iunie 2017 
  LIBER 

2.  
Marți 

06 iunie 2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 
12,45-14,15 

(6 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
Notar public Ioana Olaru 

ÎNCHEIEREA  FINALĂ – elemente de procedură succesorală - partea I (probleme 
teoretice) 

a. Noțiune; Condițiile emiterii; Cuprinsul  încheierii finale ;Modul de completare al încheierii 
finale; Proceduri specifice pe care le îndeplinește notarul 

▪ Verificările efectuate 
▪ Prezența părților 
▪ Acordul părților 
▪ Soluționarea în lipsă și condițiile sale 

b. 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 

c. soluționarea anticipată ( art. 113 LNP) 

ÎNCHEIEREA  FINALĂ – elemente de procedură succesorală - partea II - aplicații practice 

• Întocmirea încheierii finale în situații concrete (moștenire legală, moștenire testamentară) 

• Stabilirea masei succesoreale 

• Stabilirea drepturilor moștenitorilor/legatarilor 

• Reducțiunea 

• Raportul 

3.  
Miercuri 

07 iunie 2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 
12,45-14,15 

(6 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
Notar public Laura Badiu 

I. Cod fiscal. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Stabilirea şi 
plata anticipată a impozitului pentru actele translative de proprietate. Atribuţii ale notarului public 
II. Cod fiscal. Cod de procedură fiscală. Certificatul de atestare fiscală. Necesitate. Modalitate 
de eliberare. Sancţiuni 
III. Cod fiscal.Sechestru asigurator. Ipotecă legală. Prevederi incidente activităţii notariale din 
perspectivă fiscală 
IV. Cod fiscal.Taxa pe valoarea adăugată. Prevederi incidente activităţii notariale 
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4.  Joi 
08 iunie 2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 
12,45-14,15 

(6 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
Notar public Ioana Olaru 

INDIVIZIUNEA SUCCESORALĂ – elemente de drept substanțial  și procedură  
succesorală 

a. Noțiuni generale 
b. Principii 
c. Regimul juridic al indiviziunii succesorale 
d. Modul practic de operare al principiilor indiviziunii succesorale 

PARTAJUL SUCCESORAL -  elemente de drept substanțial și procedură succesorală  
a. Partajul succesoral 
b. Partajul  realizat prin încheierea finală 
c. Raportul donațiilor 
d. Raportul datoriilor 
e. Lichidarea pasivului succesoral 
f. Modele 

PARTAJUL DE ASCENDENT – elemente de drept substanțial și procedură succesorală 
a. Noțiuni teoretice 
b. Partajul de ascendent realizat prin donație – elemente teoretice și practice; modele  
c. Partajul de ascendent realizat prin testament – elemente teoretice lui practice; modele 
d. Procedura succesorală în cazul în care există un partaj de ascendent – încheieri de 

ședință, finale, certificat de moștenitor 
e.  Discuții specifice 
f. Modele 

5.  
Vineri 

09 iunie 2017 

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

(4 ore) 

Drept internațional privat și 
elemente de drept privat al 

U.E. 
Notar public Ioana Olaru 

Norme conflictuale și de competență jurisdicțională în materie succesorală 
 Alte norme conflictuale în materie succesorală 
 Certificatul european de moștenitor 
 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1329/2014 AL COMISIEI din 9 
decembrie 2014 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 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 
 Circulația actelor autentice și a hotărârilor judecătorești în materie de succesiuni în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 650/2012. 
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