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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 2 
23-27 ianuarie 

2017 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

23 ianuarie 
2017 

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

(6 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
 
 

Notar public 
Laura Badiu 

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 încetarea asocierii 

 Dreptul de asociere (drept constituţional) 

– calificarea dreptului şi conţinutul său 

– forme de asociere 

– limitele constituţionale ale dreptului de asociere: (i) privind scopurile şi activitate (ii) 
privind membrii asociaţilor şi (iii) privind caracterul asociaţiei 

 Schimbarea sediului, sediile secundare 

 Drepturile şi îndatoririle notarilor publici 

 Drepturi şi incompatibilităţi prevăzute de lege 

 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) 

2.  
Marți 

24 ianuarie 
2017 

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

(6 ore) 

Dreptul familiei 
 

Notar public 
Ioana Olaru 

Raportul juridic de dreptul familiei 

 Noțiunea, caracteristicile și structura raportului de dreptul familiei 

 Subiectele dreptului familiei 

 Conținutul raportului juridic de dreptul familiei 

 Obiectul raportului juridic de dreptul familiei 

 Principiile dreptului familiei 

 Logodna Condiții de valabilitate ale logodnei. Efecte. Ruperea logodnei 

 Căsătoria 
Încheierea căsătoriei. Condiții de fond. Formalități pentru încheierea căsătoriei. Formalități 
ulterioare  încheierii căsătoriei. Nulitatea căsătoriei. 

 Drepturile și obligațiile personale ale soților 

 Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților 
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3.  
Miercuri 

25 ianuarie 
2017 

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

(4 ore) 

Drept procesual civil 
 

Lector univ. dr. 
Claudiu Constantin Dinu 

 Acţiunea civilă. Condiţiile de exercitare ale acţiunii civile: calitatea procesuală în situaţii 
speciale – acţiuni în justiţie privitoare la coproprietate 

 Competenţa instanţelor judecătoreşti. Incidente procedurale privitoare la competenţa 
instanţei: excepţia de necompetenţă şi conflictele de competenţă. 

4.  
Joi 

26 ianuarie 
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 
Marina Manole 

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 

 Reguli şi proceduri privind utilizarea registrelor prevăzute de Regulamentul de punere în 
aplicare a Legii nr. 36/1995 republicată, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 
1759/C/24.05.2013 

 Operarea în registrele notariale prevăzute la art. 102 din Regulament. Realizarea practică a 
dispoziţiilor Hotărârii nr. 297/25.11.2011 emisă de Consiliul UNNPR 

– Deschiderea şi închiderea registrelor 

– 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 

5.  
Vineri 

27 ianuarie 
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 
Conf. univ. dr. 

Manuela Tăbăraș 

DESCHIDEREA PROCEDURII  SUCCESORALE NOTARIALE – elemente de drept 
procedural  - partea II 

 Verificările efectuate de notar cu ocazia depunerii cererii 

 Registrul de evidență a procedurilor succesorale ținut la nivelul Camerei 

 Registrele naționale notariale și modul de interogare a lor 

 Documentele în baza cărora se poate înregistra dosarul  sucesoral în evidențele biroului ( 
certificatul și adeverința emise de operatorii registrului de evidență a procedurilor 
succesorale) 

 Rezoluția/ referatul notarului 

 Incidente  referitoare la  certificatul  privind neînregistrarea cauzei succesorale pe rolul altui 
birou ( anularea, duplicatul) 

 Transferul cauzei succesorale 

 Repartizarea cererilor adresate Camerei 

 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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