MODULUL I DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI
ORARUL NOTARILOR STAGIARI ADMIȘI ÎN SESIUNEA OCTOMBRIE 2019
CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM ON LINE ACCESÂND APLICAȚIA ZOOM
Nr.
crt.

Săptămâna 7
15-19 iunie 2020

Ora

1.

Luni
15 iunie 2020

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

2.

Marți
16 iunie 2020

10,00-11,30
11,45-12,30
(3 ore)

Disciplina/
Formator

TEMA CURSULUI

Procedura comună tuturor actelor notariale
 Scopul principal al activităţii notariale
 Reguli de competenţă
 Conflictul de interese
 Cereri primite din partea clienţilor
Legislaţie civilă și notarială;  Obligaţia notarului de a desluşi raporturile juridice dintre părţi
 Sprijinul acordat de autorităţi notarului pentru desfăşurarea activităţii
proceduri notariale;
 Obţinerea de documente în vederea indeplinirii procedurilor solicitate
managementul şi
organizarea internă a biroului  Identificarea părţilor. Constatarea identităţii, domiciliului şi capacităţii părţilor:
notarial. Activități aplicate
– modalităţi de identificarea părţilor în cadrul procedurilor notariale
– actele folosite pentru identificarea părţilor (situaţia cetăţenilor români şi a
Notar public
cetăţenilor străini)
Conf. univ. dr.
– elementele obligatorii de identificare a persoanei
Manuela Tăbăraș
– modul de identificare a persoanei private de libertate
– modul de identificarea al minorilor
verificarea actelor de identitate în Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor
 Redactarea actelor notariale
 Reguli de interpretare ale actelor juridice
Norme conflictuale și de competență internațională în materia dreptului
Drept international privat și
familiei (I) Căsătoria și regimurile matrimoniale
elemente de drept privat al
 Legea aplicabilă efectelor personale și patrimoniale ale căsătoriei.Conflictul
Uniunii Europene
mobil de legi privind efectele patrimoniale ale căsătoriei
 Convenţia de la Haga din 14 martie 1978 privind legea aplicabilă regimurilor
Notar public
matrimoniale
dr. Ioana Olaru
 Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în
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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
3.

Miercuri
17 iunie 2020

Evaluare modulul I de pregătire practică

9,30

4.

Joi
18 iunie 2020

15,00-16,30
16,45-17,30
(3 ore)

5.

Vineri
19 iunie 2020

8,00-10,30
(3 ore)

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale;
managementul şi
organizarea internă a biroului
notarial. Activități aplicate
Notar public
dr. Alin Adrian Moise

Drept procesual civil
Conf. univ. dr.

Claudiu Constantin Dinu


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)
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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