
 

Conţinutul cursului:  
Caracteristica generală a dreptului notarial. Notarul. Notarul Stagiar. Admiterea în profesia de notar. Organizarea activității 

notarului. Organul de autoadministrare al notarilor. Controlul activității notarului. Reguli generale de întocmire a actelor notariale. 

Autentificarea actelor juridice. Procedura succesorală notarială. Alte acte notariale. 

 

Finalităţi de studiu:  
La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să înţeleagă conceptele 

unui notar public, autorități notariale, controlul asupra activităților notarilor, competența unui notar, să descrie originea, formarea 

și dezvoltarea dreptului notarial, să identice diferențele dintre tipurile de competență ale unui notar public, diferențele dintre 

competența persoanelor care efectuează acte notariale, să identice sensul articolelor din legislația notarială și explicați aplicarea 

acestor dispoziții în procedura pentru actele notariale, să utilizeze şi să interpreteze regulile care reglementează organizarea 

activităților notariale, procedura notarială, să cunoască principiile etice ale profesiei de notar, distinge între tipurile de acte notariale, 

să aplice teorii, principii și concepte ale tehnologiei informației în procesul studierii și aplicării normelor dreptului notarial, să 

utilizeze în mod liber termenii legali ai dreptului notarial, exprimați clar și pe fond, să aplice cunoștințele acumulate în practica 

zilnică a unui notar, să utilizeze procedura pentru actele notariale, să aprecieze procesul de dezvoltare a reglementării legale a 

dreptului notarial, precum și formele și metodele ce asigură interdependenţa acestora şi să fie capabil să execute  responsabil 

sarcinile profesionale, în condiţii de autonomie restransă şi asistenţă calificată, să evalueze modificările și completările la legislația 

notarială, relevanța și aplicabilitatea acestora, să conştientizeze procesul evolutiv al apariției sistemelor notariale, să examineze 

metodele și modalitățile de aducere a legislației notariale naționale în conformitate cu prevederile dreptului internațional, pentru a 

te familiariza cu dependența tipului de competență notarială de tipul actelor notariale, să aprecieze importanța normelor juridice 

cuprinse în legislația notarială care vizează protejarea drepturilor și intereselor persoanelor, să fie capabil să se integreze în 

activitatea unui notar public și să stabilească prioritățile, precum și mijloacele de influență necesare pentru atingerea obiectivelor. 
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