STAGIUL DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI
ORAR
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4
Nr.
crt.

Săptămâna 2
12-16
noiembrie 2018

Intervalul
orar

Luni
1. 12 noiembrie
2018

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

Marți
2. 13 noiembrie
2018

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

Disciplina/
Formator

TEMA CURSULUI

Prezentarea modului de organizare și defășurare a activității notariale
• Biroul notarial individual şi societatea profesională notarială, forme de organizare
a activităţii notariale: înregistrarea şi schimbarea sediului biroului notarial; licenţa
de funcţionare - eliberarea şi retragerea licenţei de funcţionare; asocierea şi
Legislaţie civilă și
încetarea asocierii
notarială; proceduri
• Dreptul de asociere (drept constituţional)
notariale;
– calificarea dreptului şi conţinutul său
managementul şi
– forme de asociere
organizarea
internă a biroului
– limitele constituţionale ale dreptului de asociere: (i) privind scopurile şi
notarial. Activități
activitate (ii) privind membrii asociaţilor şi (iii) privind caracterul asociaţiei
aplicate
• Schimbarea sediului, sediile secundare
• Drepturile şi îndatoririle notarilor publici
Notar public
• Drepturi şi incompatibilităţi prevăzute de lege
Laura Badiu
• Evidenteţele activităţii notariale la nivelul organismelor colective (Uniunea
Natională a Notarilor Publici, Camera Notarilor Publici; Casa de Asigurări a
notarilor publici, Institutul Notarial Roman, Centrul de Administrare a Registrelor
Nationale Notariale, Casa de Pensii a Notarilor Publici)
Legislaţie civilă și DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE – elemente de
notarială; proceduri drept procedural - partea I
notariale;
a. Noțiuni generale privind procedura succesorală notarială (caractere,
managementul şi
condiții, principii)
organizarea
b. Competența generală și teritorială a notarului în materie succesorală.
internă a biroului
▪ Locul deschiderii moștenirii pentru defunctul cu domiciliul în
notarial. Activități
România
aplicate
▪ Locul deschiderii moștenirii pentru defunctul cu domiciliul
Notar public
necunoscut sau în străinătate
Conf. univ. dr
c. Soluția în caz de necompetență ( încheierea de desesizare)
Manuela Tăbăraș
d. Legea aplicabilă moștenirii
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Miercuri
3. 14 noiembrie
2018

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

e. Cererea de deschidere a procedurii succesorale notariale
▪ Conținut
▪ Mod de completare
f. Persoanele care pot cere deschiderea procedurii
▪ Enumerare
▪ Secretarul consiliului local
▪ Procurorul
g. Actele adiacente cererii de deschidere a procedurii
▪ Certificatul de deces
▪ Transcierea certificatului de deces
▪ Condițiile supralegalizării și apostilării
▪ Acte de stare civilă ale succesibililor
▪ Extrasul de uz oficial
• Acte în dovedirea masei succesorale
DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE – elemente de
drept procedural - partea II
• Verificările efectuate de notar cu ocazia depunerii cererii
Legislaţie civilă și • Registrul de evidență a procedurilor succesorale ținut la nivelul Camerei
notarială; proceduri • Registrele naționale notariale și modul de interogare a lor
notariale;
• Documentele în baza cărora se poate înregistra dosarul sucesoral în
managementul şi
evidențele biroului ( certificatul și adeverința emise de operatorii registrului de
organizarea
evidență a procedurilor succesorale)
internă a biroului
• Rezoluția/ referatul notarului
notarial. Activități
• Incidente referitoare la certificatul privind neînregistrarea cauzei succesorale
aplicate
pe rolul altui birou ( anularea, duplicatul)
• Transferul cauzei succesorale
Notar public
• Repartizarea cererilor adresate Camerei
Conf. univ. dr
Manuela Tăbăraș • Repartizarea dosarelor privind succesiunea vacantă
• Verificarea actelor în arhiva Camerei
• Conflicte de interese ( art. 88 LNP)
• Formarea dosarului succesoral și înregistrarea cauzei
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Joi
4. 15 noiembrie
2018

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

Vineri
5. 16 noiembrie
2018

11,00-12,30
12,45-14,15
14,45-16,15
(6 ore)

Evidenţele biroului notarial prezentare generală
• Aspecte generale; norme aplicabile tuturor înregistrărilor în registrele notariale.
Legislaţie civilă și
Prezentarea detaliată a modalităţii de lucru cu fiecare dintre registrele notariale
notarială; proceduri
• Reguli şi proceduri privind utilizarea registrelor prevăzute de Regulamentul de
notariale;
punere în aplicare a Legii nr. 36/1995 republicată, aprobat prin Ordinul ministrului
managementul şi
justiţiei nr. 1759/C/24.05.2013
organizarea
• Operarea în registrele notariale prevăzute la art. 102 din Regulament. Realizarea
internă a biroului
practică a dispoziţiilor Hotărârii nr. 297/25.11.2011 emisă de Consiliul UNNPR
notarial. Activități
– Deschiderea şi închiderea registrelor
aplicate
– Procesele verbale de deschidere/închidere a registrelor şi procesele verbale
de la finalul anului calendaristic
Notar public
•
Modul
de efectuare a înscrierilor în registrele notariale a actelor şi procedurilor
Marina Manole
notariale
Procedura îndreptării erorilor de înregistrare
Divorțul prin procedură notarială
• Competența constatării divorțului prin procedură notarială
• Condițiile admisibilității divorțului prin procedură notarială
• Cererea de divorț
Forma cererii, cuprinsul cererii, actele care însoțesc cererea de divorț
Prezentarea soților în fața notarului public la depunerea cererii de divorț
Completarea și semnarea cererii de divorț
Identificarea părților la depunerea cererii de divorț
Consimțământul părților la depunerea cererii de divorț
Verificările efectuate de notarul public la depunerea cererii de divorț
Dreptul familiei
• Formalități ulterioare depunerii cererii de divorț Soluționarea cererii de divorț
Conf. univ. dr.
Prezentarea personală a soților în fața notarului public
Notar public
Verificarea identității, capacității de exercițiu și a consimțământului valabil al
Adina Motica
soților
- Admiterea/respingerea cererii de divorț
• Soluționarea cererii de divorț în cazul în care soții au copii minori comuni
- Raportul de anchetă psihosocială
- Audierea minorului și procesul-verbal de audiere a minorului
- Exercitarea autorității părintești și acordul parental
• Certificatul de divorț; Rectificarea certificatului de divorț
• Legea aplicabilă divorțului, alegerea legii aplicabile și divorțul cu elemente de
extraneitate
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