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MODULUL II  DE  PREGĂTIRE TEORETICĂ             
NOTARI  STAGIARI                

                  
 

ORARUL  NOTARILOR  STAGIARI  ADMIȘI  ÎN  SESIUNEA  FEBRUARIE  2018 

Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 
 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 5 
18-22 noiembrie 

2019 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

18 noiembrie 
2019 

9,30-11,00 
11,15-12,45 
13,15-14,45 

(6 ore) 

Legislaţie civilă și 
notarială; proceduri 

notariale; managementul 
şi organizarea internă a 

biroului notarial. 
Activități aplicate 

 
Notar public 

Ioana Lambrina Vidican 

1. Contractul de tranzacţie 
 
2. Convenție de partaj mobiliar/imobiliar: 

 între coproprietari 

 între soţi - în timpul căsătoriei 

 între soţi - ca urmare a lichidării regimului matrimonial 

 Autentificarea contractului de partaj și de tranziție 

2.  
Marți 

19 noiembrie 
2019 

12,00-13,30 
13,45-15,15 

(4 ore) 

Legislaţie civilă și 
notarială; proceduri 

notariale; managementul 
şi organizarea internă a 

biroului notarial. 
Activități aplicate 

 
Notar public 

Maria Petronela Cazan 

REZERVA SUCCESORALĂ 
REDUCȚIUNEA 
Aplicații practice 
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3.  
Miercuri 

20 noiembrie 
2019 

9,00-10,30 
10,45-11,45 

(3 ore) 

Legislaţie civilă și 
notarială; proceduri 

notariale; managementul 
şi organizarea internă a 

biroului notarial. 
Activități aplicate 

 
Notar public dr. 

Alin Adrian Moise 

Traduceri şi traducători 

 Descrierea procedurii de efectuare și delegalizare atraducerilor 
– Persoanele abilitate să efectueze traduceri 
– Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească înscrisul ce se traduce 
– Numărul de exemplare 
– Primirea cererii 
– Documente necesare îndeplinirii procedurii 
– Calificarea actului care se traduce 
– Verificarea originalului actului  care se traduce 
– Necesitatea apostilei/supralegalizării 
– Încheierea traducătorului (situaţia în care traducătorul este chiar notarul 

public) 
– Încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului 
– Modul de înregistrare a operaţiunii în Registrul de traduceri 
– Modul de înregistrare 
– Evidenţa traducătorilor  și registrul de evidenţă 

4.  
Joi 

21 noiembrie 
2019 

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 

Alte norme conflictuale și de competență internațională în materie 
succesorală 

 Competența internațională a notarilor în materie succesorală 

 Declarațiile de acceptare sau de renunțare la succesiune.Competenta 
autorităților statelor membre. 

 Testamentele și pactele succesorale. Admisibilitatea pactelor asupra 
succesiunilor viitoare în succesiunile internaționale. 

 Reţeaua Europeană a Registrelor Testamentelor 

5.  
Vineri 

22 noiembrie 
2019 

  STUDIU INDIVIDUAL 
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