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PROGRAMUL 

cursurilor de pregătire pentru persoanele 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 pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81 din 13.10.2017, publicată pe pagina de internet: www.uniuneanotarilor.ro la secțiunea Cum devin notar. 
 

Nr. 
crt. 

Data 
Intervalul 

orar 
Tematica Formator 

1.  
Vineri 

15 iunie 2018 
15,00-19,00 

Drept civil contractele speciale 
Contractul de vânzare 

Contractul de donație 

Notar public 
Conf. univ. dr. 

Manuela Tăbăraș 

2.  
Sâmbătă 

16 iunie 2018 
9,00-13,00 

PROCEDURILE NOTARIALE 

DISPOZIȚII COMUNE/GENERALE. REDACTAREA ACTELOR  
Exemplificativ şi nelimitativ: art. 77 - art. 88 din Lege/art. 211-art. 224 din Regulament 
AUTENTIFICAREA ÎNSCRISURILOR 
Exemplificativ şi nelimitativ: art. 89–art. 100 din Lege/art. 225-art. 232 din Regulament/ 
art. 269, art. 638-639 Cod de procedură civilă 

Notar public 

Conf. univ. dr. 
Manuela Tăbăraș 

3.  
Sâmbătă 

16 iunie 2018 
13,30-17,30 

Drept civil contractele speciale 
Contractul de locațiune 

Contractul de mandat 
Contractul de întreținere 
Contractul de tranzacție 

Notar public 

Conf. univ. dr. 
Manuela Tăbăraș 

4.  
Vineri 

22 iunie 2018 
15,00-19,00 

Drept civil persoanele 

Persoana fizică: Capacitatea de folosință a persoanei fizice; Capacitatea de exercițiu a 
persoanei fizice; Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil; 
Persoana juridică: Capacitatea de folosință a persoanei juridice; Capacitatea de 

exercițiu a persoanei juridice 
Darea de dată certă înscrisurilor 

Exemplificativ şi nelimitativ: art 147 din Lege/ art 300 din Regulament/ art. 278 Cod de 
procedură civilă 

Notar public 

Maria Cazan 
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5.  
Sâmbătă 

23 iunie 2018 
9,00-13,00 

Actul juridic civil 
Definiție și clasificare; Capacitatea de a încheia actul juridic civil; Consimțământul; 
Obiectul actului juridic civil; Cauza (scopul) actului juridic civil; Forma actului juridic civil; 

Modalitățile actului juridic civil; Efectele actului juridic civil; Nulitatea actului juridic civil 

RESPINGEREA UNUI ACT SAU A UNEI PROCEDURI NOTARIALE 
Exemplificativ şi nelimitativ: art. 85, art. 138 - art. 143, art. 157 din Lege/ art. 221, art. 
332, ar t. 334 din Regulament 

Director juridic 
Doina Dunca 

și consilier juridic 
Elena Ungureanu 

6.  
Sâmbătă 

23 iunie 2018 
13,30-17,30 

Drept civil Drepturile reale principale 

Dreptul de proprietate privată; 
Dreptul de proprietate publică; 

Modalități juridice ale dreptului de proprietate; 
Dezmembrămintele dreptului de proprietate: Dreptul de superficie; Dreptul de uzufruct; 
Publicitatea imobiliară: înscrierile în cartea funciară 

Director juridic 
Doina Dunca 

și consilier juridic 
Elena Ungureanu 

7.  
Vineri 

29 iunie 2018 
15,00-19,00 

Drept civil succesiuni 

Reguli generale privitoare la moștenire: felurile moștenirii; deschiderea moștenirii; 
capacitatea succesorală; nedemnitatea succesorală 
Drept procesual civil 

Citarea și comunicarea actelor de procedură: Cuprinsul citației; Persoanele care 
urmează a fi citate și locul citării; Modalitățile de comunicare; Înmânarea citației și a 

altor acte de procedură 
Dreptul de opțiune succesorală: noțiune; subiecții; condițiile de validitate; caractere 
juridice; termenul de opțiune; exercitarea dreptului de opțiune 

PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ 
Exemplificativ şi nelimitativ: art. 101 – art. 118 din Lege/art. 233 – 259, art. 330 - art. 
331 din Regulament/art 1042 Cod civil/art. 193 Cod de procedură civilă, art. 427 Cod de 
procedură civilă 

Notar public 
Daniela Negrilă 

8.  
Sâmbătă 

30 iunie 2018 
9,00-13,00 

Drept civil Teoria generală a obligațiilor 
Executarea obligațiilor: plata 

Transmisiunea și transformarea obligațiilor: cesiunea de creanță; subrogația 
personală; preluarea datoriei; novația 
Stingerea obligațiilor: compensația; darea în plată; remiterea de datorie 

Director juridic 
Doina Dunca 

și consilier juridic 
Elena Ungureanu 
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9.  
Sâmbătă 

30 iunie 2018 
13,30-17,30 

Drept civil Teoria generală a obligațiilor 
Garantarea obligațiilor: fideiusiunea; ipoteca (fără executarea ipotecii) 
Legalizarea semnăturilor şi a sigiliilor 

Exemplificativ şi nelimitativ: art. 146 din Lege/art. 297 - art. 299 din Regulament/ art. 2, 
art. 6 din Regulamentul privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de 
marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin 
Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.346/2011, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 346 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare 
Legalizarea copiilor după înscrisuri 
Exemplificativ şi nelimitativ: art. 150 din Lege / art. 311 – art. 317 din Regulament. 

Notar public 
Maria Cazan 

10.  
Vineri 

06 iulie 2018 
15,00-19,00 

Drept civil succesiuni 
Moștenirea legală: principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii; 

reprezentarea succesorală; clasa I de moștenitori legali; clasa a II a de moștenitori 
legali; clasa a III a de moștenitori legali; clasa a IV a de moștenitori legali; drepturile de 
moștenire a soțului supraviețuitor 

PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ 
Exemplificativ şi nelimitativ: art. 101 – art. 118 din Lege/art. 233 – 259, art. 330 - art. 
331 din Regulament/art 1042 Cod civil/art. 193 Cod de procedură civilă, art. 427 Cod de 
procedură civilă 

Notar public 
Daniela Negrilă 

11.  
Sâmbătă 

07 iulie 2018 
9,00-13,00 

Procedura divorțului Exemplificativ şi nelimitativ: art. 136 din Lege/art. 267 - art. 278 
din Regulament 
Certificarea unor fapte. Certificarea proceselor verbale sau hotărârilor 
organelor colegiale Exemplificativ şi nelimitativ: art. 148 - art. 149 din Lege/art. 301 - 
art. 310 din Regulament 
Primirea în depozit de înscrisuri şi documente Exemplificativ şi nelimitativ: art. 
152 din Lege / art. 325 - art. 326 din Regulament/ Regulamentul privind forma și modul 
de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor 
sau a unor loturi de arbori , aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 
1346/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011, 
cu modificările și completările ulterioare Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor 
notariale şi reconstituirea actelor orginale Exemplificativ şi nelimitativ: art. 154 - 
art. 155 din Lege/art. 328 - art. 329 din Regulament/art. 285 din Codul de procedură 
civilă 

Notar public 

Maria Cazan 
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12.  
Sâmbătă 

07 iulie 2018 
13,30-17,30 

Drept civil succesiuni 
Moștenirea testamentară: noțiunea de testament; condiții de validitate; feluri de 
testamente; legatul: noțiune, clasificare, desemnarea legatarului, caducitatea legatului;  

PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ 
Exemplificativ şi nelimitativ: art. 101 – art. 118 din Lege/art. 233 – 259, art. 330 - art. 
331 din Regulament/art 1042 Cod civil/art. 193 Cod de procedură civilă, art. 427 Cod de 
procedură civilă 

Notar public 
Daniela Negrilă 
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