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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 7 
14-18 ianuarie 

2019 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

14 ianuarie 
2019 

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

4 (ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a 
biroului notarial. Activități 

aplicate 
Notar public Laura Badiu 

• DREPT FISCAL  PARTEA GENERALĂ 

2.  
Marți 

15 ianuarie 
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 

3.  
Miercuri 

16 ianuarie 
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 

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) 

4.  
Joi 

17 ianuarie 
2019 

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

(4 ore) 

Drept procesual civil 
Conf. univ. dr. 

Claudiu Constantin Dinu 

• Actele de procedură: noţiune, clasificare, condiţii de formă şi de fond, 
sancţiuni (nulitatea, decăderea, amenzi judiciare şi despăgubiri) 

• Cererea de chemare în judecată : elemente, sancţiuni, efecte 

• Termenele procedurale. Noţiune, clasificare, mod de calcul, cazuri de 
echipolenţă 
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5.  
Vineri 

18 ianuarie 
2019 

9,00-10,30 
10,45-12,15 
12,30-13,30 

(5 ore) 

Drept international privat și 
elemente de drept privat al 

Uniunii Europene 
Notar public Ioana Olaru 

Norme conflictuale și de competență internațională în materia dreptului 
familiei (I) Căsătoria și regimurile matrimoniale 

• 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 

• Regulamentul (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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