MODULUL I DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI
ORARUL NOTARILOR STAGIARI ADMIȘI ÎN SESIUNEA NOIEMBRIE 2020
CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM ON LINE ACCESÂND APLICAȚIA ZOOM
Nr.
crt.

Săptămâna 2
21-25 februarie
2022

Intervalul
orar

1.

Luni
21 februarie
2022

9,30-11,00
11,15-12,45
(4 ore)

2.

Marți
22 februarie
2022

9,30-11,00
11,15-12,00
(3 ore)

3.

Miercuri

Disciplina/
Formator

TEMA CURSULUI

Evidenţele biroului notarial prezentare generală
• Aspecte generale; norme aplicabile tuturor înregistrărilor în registrele
notariale. Prezentarea detaliată a modalităţii de lucru cu fiecare dintre
registrele notariale
Legislaţie civilă și notarială; • Reguli şi proceduri privind utilizarea registrelor prevăzute de Regulamentul
de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995 republicată, aprobat prin Ordinul
proceduri notariale;
ministrului justiţiei nr. 1759/C/24.05.2013
managementul şi
organizarea internă a biroului • Operarea în registrele notariale prevăzute la art. 102 din Regulament.
Realizarea practică a dispoziţiilor Hotărârii nr. 297/25.11.2011 emisă de
notarial. Activități aplicate
Consiliul UNNPR
Notar public
– Deschiderea şi închiderea registrelor
Marina MANOLE
– Procesele verbale de deschidere/închidere a registrelor şi procesele
verbale de la finalul anului calendaristic
• Modul de efectuare a înscrierilor în registrele notariale a actelor şi
procedurilor notariale
• Procedura îndreptării erorilor de înregistrare
NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA MOȘTENIRE
Legislaţie civilă și notarială;
– elemente de drept substanțial
proceduri notariale;
• Chestiuni generale ( definiție, caractere generale )
managementul şi
organizarea internă a biroului • Felurile moștenirii
• Deschiderea moștenirii ( locul și data deschiderii moștenirii)
notarial. Activități aplicate
• Condițiile cerute pentru a moșteni (capacitatea, vocația și nedemnitatea
Notar public
succesorală)
Ioana Lambrina VIDICAN
Pregătire pentru evaluare - modulul de pregătire practică
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23 februarie
2022

4.

Joi
24 februarie
2022

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

5.

Vineri
25 februarie
2022

9,00

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
Legislaţie civilă și notarială;
notarial; licenţa de funcţionare - eliberarea şi retragerea licenţei de
proceduri notariale;
funcţionare; asocierea şi încetarea asocierii
managementul şi
• Dreptul de asociere (drept constituţional)
organizarea internă a biroului
– calificarea dreptului şi conţinutul său
notarial. Activități aplicate
– forme de asociere
– limitele constituţionale ale dreptului de asociere: (i) privind scopurile şi
Prim vice-președinte UNNPR
activitate (ii) privind membrii asociaţilor şi (iii) privind caracterul asociaţiei
Notar public
•
Schimbarea
sediului, sediile secundare
Doina ROTARU
• Drepturile şi îndatoririle notarilor publici
• Drepturi şi incompatibilităţi prevăzute de lege
Director juridic
• Evidenteţele activităţii notariale la nivelul organismelor colective (Uniunea
Doina DUNCA
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)
EVALUARE - MODULUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
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