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.

1.

Săptămâna 6
25-29 noiembrie
2019

Luni
25 noiembrie
2019

Intervalul
orar

Disciplina/
Formator

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
Moise Mirela

2.

Marți
26 noiembrie
2019

9,00-10,30
10,45-12,15
(4 ore)

Drept procesual civil
Conf. univ. dr.
Claudiu Constantin Dinu

TEMA CURSULUI
Procedura întocmirii și autentificarii diverselor acte notariale, în varianta
pură și simplă sau afectate de modalități, în varianta exprimării simultane
a consimțământului sau în varianta formării contractului între absenți, etc.
Redactarea diferitelor clauze contractuale:
 Autentificarea convenţiilor de: modificare a contractelor (actele adiţionale),
încetare a contractelor, constatare/ declarare a nulităţii
 Autentificarea actelor privind denunţarea sau revocarea unilaterală a unor
contracte, rezoluţiunea sau rezilierea unilaterală
 Activitatea notarului şi mijloacele de probă: înscrisuri, martori, interogatoriu,
mijloacele materiale de probe
 Activitatea notarului şi căile de atac ordinare sau extraordinare
 Activitatea notarului public și actele procesuale de dispoziție: renunțarea la
drept, renunțarea la judecată, tranzacția judiciară, achiesarea
 Darea și luarea termenului în cunoștință
 Controlul judecătoresc asupra activităţii notariale: acţiunea în anulare şi
plângerea
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3.

Miercuri
27 noiembrie
2019

9,00-10,30
10,45-12,15
12,45-14,15
(6 ore)

ARHIVĂ
Expert
Cosmin Mihailovici






4.

Joi
28 noiembrie
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

Inventarierea şi depunerea mapelor/dosarelor în arhiva biroului notarial.
Particularitățile fondurilor arhivistice notariale
Principii şi norme de bază în efectuarea operaţiunii de selecţionare a
documentelor notariale
Amenajarea și sistematizarea unui spaţiu de depozitare a arhivei. Condiții
necesare pentru asigurarea păstrării, conservării și siguranței documentelor
notariale în depozit
Instrumentele de evidenţă a documentelor la nivelul depozitului de arhivă;
manipularea documentelor
Probleme curente legate de constituirea, inventarierea și selecționarea
documentelor notariale. Realizarea unui inventar arhivistic
Prezentarea unui depozit de arhivă și a principalelor instrumente de evidență
utilizate la nivelul acestuia

PACTELE ASUPRA MOȘTENIRII NEDESCHISE– elemente de drept
substanțial și procedură succesorală

Elemente teoretice

Situații practice

Clauza de preciput

Notar public
Maria Petronela Cazan
5.

Vineri
29 noiembrie
2019

STUDIU INDIVIDUAL
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