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CURRICULUM VITAE 

  

  

  
  

INFORMAŢII PERSONALE  

Numele şi prenumele BĂRA CLAUDIU NICOLAE 

Adresă Bld. Mihai Viteazu, nr. 11, et. 5, ap. 19 

Telefon +40 722-873.318 

E-mail bnpclaudiu@rdslink.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 31.03.1974 
  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

ACTIVITATE DIDACTICĂ  

februarie 2005 – prezent  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 28-32 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate – activităţi didactice de predare şi seminarizare 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 
  

2002- 2005  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 28-32 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate – activităţi de didactice de seminarizare 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 
  

2002- 2003  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – filiala Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate – activităţi de didactice de predare 

Funcţia sau postul ocupat  Lector 
  

2001-2002  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 28-32 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate – activităţi didactice de seminarizare 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 
  

ACTIVITATE PROFESIONALĂ  

iunie 2009 – prezent  

Numele şi adresa instituţiei Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România,  

Bucureşti, str. G-ral. Berthelot nr. 41 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate – membru al Corpului de control din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor 

Publici din România 
  

2010-prezent  

Numele şi adresa instituţiei Biroul Notarilor Publici Asociaţi Băra Claudiu Nicolae şi Crăciun Mihaela,  

Sibiu, Bd. G-ral Vasile Milea, bl. B1, ap. 1 şi 3 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate – activitate notarială 

Funcţia sau postul ocupat Notar public 
  

2008-2010  

Numele şi adresa instituţiei Biroul Notarilor Publici Asociaţi Băra Claudiu Nicolae şi Cârje Radu,  

Sibiu, Bd. G-ral Vasile Milea, bl. B1, ap. 1 şi 3 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate – activitate notarială 

Funcţia sau postul ocupat Notar public 
  

2000-2008  

Numele şi adresa instituţiei Biroul Notarului Public Băra Claudiu Nicolae,  

Sibiu, Bd. G-ral Vasile Milea, bl. B1, ap.1 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate – activitate notarială 

Funcţia sau postul ocupat Notar public 
  

1997-1999  

Numele şi adresa angajatorului Biroul Notarului Public Leş Ioan,  

Sibiu, Bd. G-ral Vasile Milea, bl. B1, ap.1 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate – activitate notarială 

Funcţia sau postul ocupat Notar stagiar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

septembrie-octombrie 2011  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România; 

– Camera Notarilor Publici Alba 

– Camera Notarilor Publici Craiova 

Forma şi locul desfăşurării – seminar profesional, Sibiu 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – aplicarea dispoziţiilor Noului Cod civil în activitatea notarială 

Numele calificării primite – Diploma de participare  
  

septembrie 2011  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România; 

– Camera Notarilor Publici Constanţa 

Forma şi locul desfăşurării – seminar profesional, Constanţa 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – aplicarea dispoziţiilor Noului Cod civil în activitatea notarială 

Numele calificării primite – Diploma de participare  
  

aprilie 2011  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Universitatea Nicolaus Copernicus din Torun, Facultatea de Drept 

– Uniunea Notarilor din Polonia 

Forma şi locul desfăşurării – sesiune de comunicări cu participare internaţională, Torun, Polonia 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – răspunderea juridică a notarilor publici; 

– sisteme de asigurare a răspunderii notarilor publici 

Numele calificării primite – Diploma de participare  
  

noiembrie 2010  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Consiliul Superior al Notariatului Francez; 

– Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România; 

– Uniunea Notarilor din Bulgaria 

Forma şi locul desfăşurării – colocviu profesional franco-româno-bulgar, Paris, Franţa 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – pregătire în materia succesiunilor, contractelor, familiei şi activităţii 

notariale 

Numele calificării primite – Diploma de participare  
  

aprilie 2010  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 

(ONPCSB), România; 

– Inspectorul General pentru Informaţii Financiare, Departamentul 

Informaţiilor Financiare (FIU), Polonia;  

Principalele subiecte şi calificări însuşite – pregătire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 

finanţării actelor de terorism, precum şi cel al aplicării sancţiunilor 

internaţionale; 

– reglementări internaţionale în domeniul combaterii spălării banilor şi 

finanţării terorismului;  tipologia tranzacţiilor suspecte; 

– metode şi scheme selective de spălare a banilor etc. 

Numele calificării primite – Diploma de participare (proiect twining cu finanţare europeană) 
  

2009  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept Simion 

Bărnuţiu, specializarea Drept; 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – aprofundarea cunoştinţelor în domeniul fundamental de doctorat Ştiinţe 

Juridice, domeniul de doctorat Drept; 

Numele calificării primite – Doctor în Drept confirmat prin Ord. MECI nr. 6026/27.11.2009 
  

iunie 2009  

Numele şi tipul instituţiei  – Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; 

– Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 

Forma şi locul desfăşurării – seminar naţional, Bucureşti 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – pregătire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 

finanţării actelor de terorism, precum şi cel al aplicării sancţiunilor 

internaţionale 
  

12-14 mai 2009  

Numele şi tipul instituţiei  – Consiliul Superior al Notariatului Francez; 

– Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
Forma şi locul desfăşurării – colocviu profesional franco-român, Bucureşti 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – pregătire în materia succesiunilor, comunicării şi controlului activităţii 

notariale 
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19-22 noiembrie 2008  

Numele şi tipul instituţiei  – Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 

– Camera Notarilor Publici Ploieşti 
Forma şi locul desfăşurării – Al VIII-lea Congres al notarilor publici din România 

– sesiune ştiinţifică internaţională, Sinaia 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Notarul public – funcţie de autoritate publică” 
  

01-05 septembrie 2008  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Consiliul Superior al Notariatului Francez 

Forma şi locul desfăşurării – 25 ème Université du Notariat, Poitiers, Franţa 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Régimes matrimoniaux, succéssions et libéralités: actualité 

législative et jurisprudentielle” (prof. Michel Grimaldi) 
Numele calificării primite – Diploma de participare  

  

23-24 mai 2008  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept 

Forma şi locul desfăşurării – conferinţă naţională, Bucureşti 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Implicaţiile Proiectului Noului Cod civil şi ale Proiectului Noului 

Cod de procedură civilă asupra mediului de afaceri”  
Numele calificării primite – Diploma de participare  

22-23 iunie 2006  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

Forma şi locul desfăşurării – conferinţă internaţională, Bucureşti 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Unified systems of cadastre and land registration – New trend in 

Europe”  
  

01-03 iunie 2006  

Numele şi tipul instituţiei  – Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 

– Camera Notarilor Publici Ploieşti 
Forma şi locul desfăşurării – Al VI-lea Congres al notarilor publici din România 

– sesiune ştiinţifică naţională, Sinaia 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Circulaţia juridică a imobilelor. Prezent şi perspective, ca urmare 

a informatizării activităţii notariale” 
  

06-08 februarie 2006  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

Forma şi locul desfăşurării – seminar naţional, Sovata 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Unificarea practicilor de lucru în materia publicităţii imobiliare”  
  

17-19 noiembrie 2005  

Numele şi tipul instituţiei  – Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 

– Camera Notarilor Publici Bucureşti 

Forma şi locul desfăşurării – simpozion internaţional, Bucureşti 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Notarul şi fiscalitatea” 
  

15-18 septembrie 2005  

Numele şi tipul instituţiei  – Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională 

– Camera Notarilor din Québec 

– Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
Forma şi locul desfăşurării – seminar internaţional, Iaşi 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Aplicaţiile semnăturii electronice în activitatea notarială şi cea de 

cadastru şi publicitate imobiliară” 

Numele calificării primite – Diploma de participare  
  

01-04 iunie 2005  

Numele şi tipul instituţiei  – Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 

– Camera Notarilor Publici Constanţa 

Forma şi locul desfăşurării – Al V-lea Congres al notarilor publici din România 

– sesiune ştiinţifică naţională, Costineşti 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Notarul public şi instituţia juridică a familiei în România” 
  

22-23 aprilie 2005  

Numele şi tipul instituţiei  – Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională 

– Camera Notarilor din Québec 

– Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
Forma şi locul desfăşurării – seminar internaţional, Bucureşti 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Perspectivele profesiei notariale” 

Numele calificării primite – Diploma de participare  
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24-27 februarie 2005  

Numele şi tipul instituţiei  – Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 

– Camera Notarilor Publici Braşov 
Forma şi locul desfăşurării – simpozion naţional, Poiana Braşov 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Practică şi teorie notarială în materia dreptului comercial” 
  

12-26 iunie 2004  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională 

– Camera Notarilor din Québec 
Forma şi locul desfăşurării – stagiu de pregătire profesională, Montreal, Canada 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – dobândirea şi aprofundarea de cunoştinţe în domeniul activităţii şi 

dreptului notarial 

Numele calificării primite – Diploma de participare  
  

15-19 iunie 2004  

Numele şi tipul instituţiei  – Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională 

– Camera Notarilor din Québec 

– Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
Forma şi locul desfăşurării – seminar internaţional, Bucureşti 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – organizarea şi gestiunea unui birou notarial; comunicarea dintre notar şi 

client; procedura succesorală; actul autentic cu obiect imobiliar; lichidarea 

patrimoniului persoanei fizice; mandatul pentru caz de incapacitate a 

persoanei fizice; medierea familială. 
  

10-14 septembrie 2003  

Numele şi tipul instituţiei  – Uniunea Internaţională a Notariatului Latin 

– Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 

– Camera Notarilor Publici Constanţa 
Forma şi locul desfăşurării – simpozion internaţional, Mamaia 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Garantarea dreptului de proprietate privată – cerinţă de bază 

pentru integrarea în Uniunea Europeană” 
Numele calificării primite – Diploma de participare  

  

06-09 septembrie 2003  

Numele şi tipul instituţiei  – Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională 

– Camera Notarilor din Québec 

– Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 
Forma şi locul desfăşurării – seminar internaţional, Bucureşti 

Principalele subiecte şi calificări însuşite Tema: „Perspectivele profesiei notariale” 

Numele calificării primite – Diploma de participare  
  

17-21 octombrie 2001  

Numele şi tipul instituţiei  – Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România 

– Camera Notarilor Publici Braşov 

Forma şi locul desfăşurării – Al III-lea Congres al notarilor publici din România, Braşov 
  

2000 – 2001  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept Simion 

Bărnuţiu – studii aprofundate, specializarea Drept Judiciar Privat; 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – dobândirea şi aprofundarea de cunoştinţe în domeniul dreptului privat 

Numele calificării primite – Diploma de studii aprofundate  
  

mai-iunie 1999  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Ministerul de Afaceri din Danemarca 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – curs de pregătire „Sistemul bunăstării sociale în Danemarca” 

Numele calificării primite – Diploma de participare  
  

1993 – 1997  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – specializare în profilul Ştiinţe juridice, domeniul Drept 

Numele calificării primite – Licenţiat în ştiinţe juridice 
  

1988 – 1992  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ – Colegiul Gheorghe Lazăr Sibiu 

Principalele subiecte şi calificări însuşite – aprofundarea cunoştinţelor generale şi de specialitate 

Numele calificării primite – Diploma de bacalaureat 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

– membru al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România; 

– membru al Camerei Notarilor Publici Alba; 

– membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”; 

– membru al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al 

României 

– membru al Colegiului director al Camerei Notarilor Publici Alba 

– membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului Notarial Român; 

– reprezentantul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România în 

Comisia de drepturile omului a Uniunii Internaţionale a Notariatului 
  

LIMBA MATERNĂ Română 
  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Franceză – mediu (vorbit, scris, citit) şi Engleză – suficient (vorbit, scris, 

citit) 
  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

– lucrul în echipă: în decursul timpului am desfăşurat activităţi în diverse 

colective şi în domenii diferite; 

– comunicare: în activităţile profesionale am conlucrat cu diferite categorii 

de oameni, din interiorul instituţiilor şi din afara acestora, fiind implicat în 

diverse acţiuni individuale şi colective; 

– intercultural: am desfăşurat diverse activităţi de schimb intercultural care 

au implicat persoane din străinătate. 
  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

– capacitate organizatorică bună, formată şi dezvoltată în cadrul studiilor,  

a activităţilor de formare şi perfecţionare profesională;  
– viziune economică, determinare şi orientare spre rezultate; 

– capacitate de motivare a unui colectiv, foarte bună comunicare, 

deschidere şi flexibilitate; 

– utilizare calculator. 
  

PERMIS DE CONDUCERE Categoria B 

 

Sibiu, 10.10.2011 

 


