PROGRAMUL
cursurilor de pregătire pentru candidații care intenționează să participe
la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar
Cursurile vor avea în vedere tematica și bibliografia pentru examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 48 din 30.05.2014, actualizată prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 26 din 26 05. 2016,
publicată pe pagina de internet: www.uniuneanotarilor.ro la secțiunea Cum devin notar, precum și prevederile Legii nr. 206/2016
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a
activității notariale nr. 36/1995.
În conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale
nr.36/1995, cu modificările ulterioare, aprobat prin OMJ nr. 2333/2013 potrivit căruia Tematica și bibliografia de examen sau concurs se

aprobă de către Consiliul Uniunii și se publică pe pagina de internet a Uniunii până cel târziu la data de 01 iunie a fiecărui an
calendaristic, tematica și bibliografia pentru examenul sau concursul care se va organiza începând cu acest an de către Institut se va

actualiza până la această dată avându-se în vedere și modificările Legii nr. 36/1995 aduse prin Legea 206/2016.
În actualizarea tematicii și a bibliografiei pentru examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, care va
consta într-o singură probă scrisă, va fi avută în vedere și Tematica și bibliografia de la proba orală din anii anteriori.
Nr.
crt.

1.

Data

Vineri
21 aprilie 2017

Intervalul
orar

Tematica

Formator

Capacitatea succesorală.
Condițiile dreptului de moștenire legală sau testamentară. Vocația la moștenire.
Nedemnitatea succesorală (noțiune; caractere, cazuri).
Reprezentarea succesorală (noțiune, utilitate, domeniu de aplicare, condiții și modul de
operare).
• Dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor în concurs cu oricare din clasele de
moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase.
• Dreptul la moștenire special al soțului supraviețuitor asupra mobilierului și obiectelor
aparținând gospodăriei casnice.
• Dreptul de abitație al soțului supraviețuitor.

Notar public
Daniela Negrilă

•
•
•
•
15,00-19,00
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2.

Sâmbătă
22 aprilie 2017

9,00-13,00

3.

Sâmbătă
22 aprilie 2017

13,30-17,30

4.

Vineri
05 mai 2017

15,00-19,00

5.

Sâmbătă
06 mai 2017

9,00-13,00

6.

Sâmbătă
06 mai 2017

13,30-16,30

• Noțiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice după numărul părților, după scopul
urmărit la încheierea lor, după efectul lor, după importanța (gravitatea lor) și după
conținutul lor.
• Noțiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice după modul (forma) de încheiere,
după momentul producerii efectelor, după rolul voinței părților, după legătura lor cu
modalitățile, după modalitatea de încheiere, după modul lor de executare, după
legatura cu cauza (scopul), după reglementarea și denumirea lor și după raportul
dintre ele.
• Condițiile actului juridic civil. Definiția și clasificarea condițiilor. Capacitatea de a
încheia actul juridic civil.
• Consimțământul și cerințele valabilității sale.
• Obiectul actului juridic civil.
• Cauza (scopul) actului juridic civil.
• Forma actului juridic civil: forma cerută ad validitatem.
• Noțiunea și caracterele juridice ale contractului de vânzare.
• Promisiunea unilaterală de vânzare (sau de cumpărare). Promisiunea bilaterală de
vânzare-cumpărare.
• Incapacități speciale în materia contractului de vânzare.
• Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească bunul vândut și prețul.
• Noțiunea de rezervă succesorală și caracterele ei.
• Reducțiunea liberalităților excesive (noțiune; persoanele care pot invoca; ordinea).
• Procedura succesorală notarială.
• Dreptul de opțiune succesorală (noțiune; variante de opțiuni; subiectele dreptului de
opțiune).
• Caracterele juridice ale actului de opțiune succesorală.
• Stingerea dreptului de opțiune succesorală.
• Acceptarea moștenirii.
• Renunțarea la moștenire.
• Partajul succesoral (noțiune; persoanele care pot cere partajul; obiectul partajului).
• Partajul prin bună învoială (condiții; modalități, efectele partajului; obligația de
garanție între copărtați).
• Termenul – Modalitate a actului juridic civil.
• Sarcina – Modalitate a actului juridic civil.
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Director juridic
Doina Dunca

Notar public
Conf. univ. dr.
Manuela Tăbăraș
Notar public
Daniela Negrilă

Director juridic
Doina Dunca
și
Notar public
Daniela Negrilă
Consilier juridic
Alexandra Dănilă

• Principiul relativității efectelor actului juridic civil.
• Excepția de neexecutare a contractului.
7.

Vineri
19 mai 2017

15,00-19,00

8.

Sâmbătă
20 mai 2017

9,00-13,00

9.

Sâmbătă
20 mai 2017

13,30-17,30

10.

Vineri
09 iunie 2017

15,00-19,00

11.

Sâmbătă
10 iunie 2017

12.
13.
14.

Sâmbătă
10 iunie 2017
Sâmbătă
24 iunie 2017
Total ore

9,00-13,00

13,30-16,30
9,00-14,00

• Publicitatea și efectele ipotecii.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noțiunea, caracterele juridice și cuprinsul testamentului.
Condiții generale de formă pentru validitatea testamentului.
Testamentul authentic.
Legatul (noțiune; clasificare; desemnarea legatarului).
Caducitatea legatelor.
Capacitatea de folosință a persoanei fizice. Noțiune și caractere juridice.
Capacitatea civilă de exercițiu deplină a persoanei fizice.
Condițiile de formă ale contractului de donație.
Incapacități de a dispune și de a primi prin intermediul contractului de donație.
Principiul irevocabilității donațiilor.
Darurile manuale.
Efectele contractului de donație îmtre părți.
Revocarea donației pentru ingratitudine.
Mandatul cu reprezentare (noțiune; caractere juridice; formă; dovadă; obiect;
întindere).
Noțiunea, caracterele și condițiile speciale de validitate ale contractului de rentă
viageră.
Procedurile notariale (cu excepția autentificării și procedurii succesorale).
Capacitatea de exercițiu restrânsă a persoanei fizice.
Incapacitățile de exercițiu și sancțiunea lor.
RECAPITULARE

Ore 52
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Notar public
Maria Cazan
Director juridic
Doina Dunca
Notar public
Maria Cazan
Notar public
Conf. univ. dr.
Manuela Tăbăraș

Notar public
Conf. univ. dr.
Manuela Tăbăraș
Consilier juridic
Alexandra Dănilă

