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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 4 
06 – 10 

februarie 2017 
Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

06 februarie 
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 

• Limitele materiale ale dreptului de proprietate 
• Limitele juridice ale dreptului de proprietate. Limitele legale (inclusiv vederea asupra 

proprietăţii vecinului, dreptul de trecere) 
• Limitele juridice ale dreptului de proprietate . Corelaţia dintre legislaţia specială privind 

realizarea şi desfiinţarea construcţiilor (Legea nr.50/1991, Legea nr.350/2001, Legea 
nr.453/2001) şi accesiunea imobiliară artificială 

• Limitele convenţionale ale exercitării dreptului de proprietate: clauza de inalienabilitate 
• Limitele judiciare 

2.  
Marți 

07 februarie 
2017 

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

(6 ore) 

Dreptul familiei 
 

Director juridic 
Doina Dunca 

Consilier juridic 
Elena Ungureanu 

Ocrotirea minorilor 
• Ocrotirea parintească; Tutela minorului; Curatela minorului 
Ocrotirea incapabililor 
• Curatela capabilului și cazuri speciale de ocrotire a persoanelor capabile 

3.  
Miercuri 

08 februarie 
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 Conf. univ. dr. 

Manuela Tăbăraș 

Procedura comună tuturor actelor notariale 
• Scopul principal al activităţii notariale 
• Reguli de competenţă 
• Conflictul de interese 
• Cereri primite din partea clienţilor 
• Obligaţia notarului de a desluşi raporturile juridice dintre părţi 
• Sprijinul acordat de autorităţi notarului pentru desfăşurarea activităţii 
• Obţinerea de documente în vederea indeplinirii procedurilor solicitate 
• Identificarea părţilor. Constatarea identităţii, domiciliului şi capacităţii părţilor: 

– modalităţi de identificarea părţilor în cadrul procedurilor notariale 
– actele folosite pentru identificarea părţilor (situaţia cetăţenilor români şi a cetăţenilor 

străini) 
– elementele obligatorii de identificare a persoanei 
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– modul de identificare a persoanei private de libertate 
– modul de identificarea al minorilor 

verificarea actelor de identitate în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor 
• Redactarea actelor notariale 
• Reguli de interpretare ale actelor juridice 

4.  
Joi 

09 februarie 
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 

Daniela Negrilă 

MOȘTENIREA LEGALĂ – elemente de drept substanțial  și procedură succesorală 
• Principiile moștenirii legale 
• Reprezentarea 
• Moștenitorii legali și drepturile lor succesorale 
• Modul de stabilire a calității de moștenitor 
• Stabilirea drepturilor sucesorale ale moștenitorilor legali 
• Drepturile soțului supraviețuitor 
• Modalitățile practice de lucru 

5.  
Vineri 

10 februarie 
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 

Noțiuni introductive 
și Norme conflictuale și de competență jurisdicțională în materia dreptului familiei - 
Căsătoria 
• Legea aplicabilă efectelor personale și patrimoniale ale căsătoriei 
• Conflictul mobil de legi privind efectele patrimoniale ale căsătoriei 
• Convenţia de la Haga din 14 martie 1978 privind legea aplicabilă regimurilor matrimoniale 
• Regulament ul (UE) 2016/1103 AL CONSILIULUI din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a 

unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și 
executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale 

• REGULAMENTUL (UE) 2016/1104 AL CONSILIULUI din 24 iunie 2016 de punere în aplicare 
a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și 
executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor 
înregistrate 
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