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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 7 
3-7 februarie 

2020 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

3 februarie 2020 

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 

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: 

 Actul de confirmare a nulităţii, actul recognitiv şi actul de ratificare 

 Restanță curs 

2.  
Marți 

4 februarie 2020 

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

(4 ore) 

Drept procesual civil 
 

Conf. univ. dr. 
Claudiu Constantin Dinu 

 Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice şi juridice în procesul civil 

 Recapitulare 

3.  
Miercuri 

5 februarie 2020 

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. 
Notar public 

Manuela Tăbăraș 

SUSPENDAREA  CAUZEI  SUCCESORALE 
a) Discutarea cazurilor de suspendare prevăzute de art. 107 LNP 
b) Repunerea pe rol a dosarului 
c) Emiterea certificatului de moștenitor pe baza hotărârii judecătorești 
d) Încheierea de suspendare  

 Caracteristici,  
 Mod de completare 
 Efecte 

e) Modele 
ÎNCHEIERILE PENTRU  SESIZAREA  INSTANȚEI – elemente de  
procedură  notarială 

a. Noțiune 
b. Reguli generale privind emiterea 
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c. Înregistrarea cererii 
d. Proceduri ulterioare înregistrării cererii 
e. Cuprinsul încheierii 
f. Termen de eliberare 
g. Comunicarea încheierii 

4.  
Joi 

6 februarie 2020 

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 

Certificatul european de moștenitor (I) 

 Procedura de emitere.  Conținutul CEM. Efectele CEM. 

 Rectificarea, modificarea, retragerea CEM. Respingerea cererii de emitere a 
CEM. 

 Circulația actelor autentice și recunoașterea hotărârilor judecătorești în 

materie de succesiuni în temeiul Regulamentului (UE) nr. 650/2012. 

5.  
Vineri 

7 februarie 2020 

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

(4 ore) 

Legislaţie civilă și 
notarială; proceduri 

notariale; managementul 
şi organizarea internă a 

biroului notarial. 
Activități aplicate 

 
Notar public 

Ioana Lambrina Vidican 

CERTIFICATUL DE MOȘTENITOR – elemente de drept substanțial și 
procedură succesorală - partea I - noțiuni teoretice 

a. Noțiune 
b. Natură juridică 
c. Mod de realizare și de completare 
d. Certificatul de moștenitor 
e. Certificatul de legatar 
f. Certificatul de calitate de moștenitor 
g. Certificatul de moștenitor suplimentar 
h. Soluția disjungerii  
i. Comunicarea certificatului de moștenitor 
j. Desființarea certificatului de moștenitor pe cale amiabilă 
k. Desființarea certificatului de moștenitor prin procedură judiciară 
l. Emiterea certificatului de moștenitor pe baza hotărârii judecătorești 
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