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ANUL  I  DE  PREGĂTIRE               
NOTARI  STAGIARI                
                  

O R A R 
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 

 
Nr. 
crt. 

Săptămâna 22 
26-30 iunie 2017 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

26 iunie 2017 

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: 

• 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, 

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

2.  
Marți 

27 iunie 2017 

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 Maria Cazan 

• Divorțul pe cale notarială Procedura și efecte 

• Raportul dintre desfacerea căsătoriei pe cale notarială și alte metode de rezolvare 
alternative a desfacerii căsătoriei (mediere) cu referire la competențele notarului și ale 
mediatorului 

• Reprezentarea în divorțul prin porcedură notarială și procurile întocmite în acest scop 

• APLICAȚII 

3.  
Miercuri 

28 iunie 2017 

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 
Daniela Negrilă 

1. EXECUȚIUNEA TESTAMENTARĂ ȘI PROCEDURA EMITERII CERTIFICATULUI DE 
EXECUTOR TESTAMENTAR – elemente de drept substanțial și procedură succesorală 
2. MOȘTENIREA VACANTĂ ȘI PROCEDURA EMITERII CERTIFICATULUI DE VACANȚĂ 
SUCCESORALĂ – elemente de drept substanțial și procedură succesorală 
 
LICHIDAREA PASIVULUI SUCCESORAL – elemente de procedură succesorală 

a. Noțiune 
▪ Condițiile realizării procedurii; Competența; Conținutul procedurii; Etape procedurale 

b. Realizarea procedurii 
▪ Cererea; Acordul moștenitorilor; Stabilirea masei succesorale; Tabloul creditorilor 

c. Certificatul succesoral de lichidare 
d. Lichidarea pasivului sucesoral 
e. Certificatul de moștenitor final 
f. Lichidatorul ( desemnare, numire, înlocuire, încetare funcție, drepturi, obligații, 

remunerație) 
g. Convenția de lichidare 
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h. Modele 

4.  
Joi 

29 iunie 2017 

13,00-14,30 
14,45-16,15 

(4 ore) 

Comunicări și evidențe 
informatice 

 
Director CNARNN 
Ionel Mihăescu 

• Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Actelor de Deces (RNEAD) 

• Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Cererilor de Divorț (RNNECD) 

• Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Amprentelor Dispozitivelor Speciale de Marcat 

(RNEADSM) 

• Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale (RNNRM) 

5.  
Vineri 

30 iunie 2017 

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

(4 ore) 
 

TESTARE 
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