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STAGIUL  DE  PREGĂTIRE TEORETICĂ             
NOTARI  STAGIARI                
                  

 
O R A R 

Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 
 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 6 
10-14 iunie 

2019 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

10 iunie 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 

 
Director juridic 
Doina Dunca 

 
Notar public Laura Badiu 

 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 

11 iunie 2019 

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 dr. Alin 

Adrian Moise 

 Proceduri particulare în materia autentificării: 
– Autentificarea actului încheiat de parte în nume propriu 
– Autentificarea actului încheiat prin reprezentant legal 
– Autentificarea actului încheiat prin mandatar (verificări necesare în 

registrele naţionale) 
– Autentificarea în alte situaţii speciale (surd, surdomut, nevăzător, 

neştiutor de carte) 
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3.  
Miercuri 

12 iunie 2019 

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 

 Procedura comună tuturor actelor notariale - continuare 

4.  
Joi 

13 iunie 2019 

13,00-14,30 
14,45-16,15 

(4 ore) 

Comunicări și evidențe 
informatice 

Director CNARNN 
Ionel Mihăescu 

 Registre și aplicațiile informatice ale registrelor - prezentare 
teoretică 

5.  
Vineri 

14 iunie 2019 
  STUDIU INDIVIDUAL 
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