
Proceduri succesorale 



Ghid practic pentru dezbaterea unei succesiuni 

Tnafara de existen1a acestui termen de 1 an de zile pentru exprimarea op1iunii succesorale, nu este prevazut 

vreun alt termen in care ave1i obliga1ia ob1inerii certificatului de mo~tenitor. 

In cazul in care dezbaterea succesiunii se face dupa implinirea unui termen de 2 ani de la data decesului, ve1i 

datora in plus fa1a de onorariul notarial ~i taxa de cadastru, un impozit catre stat reprezentand 1 % din 

valoarea masei succesorale. 

Tn cazul unei mosteniri legale, veti avea vocatie la succesiune daca faceti parte dintr-una din cele 4 clase de 
I I I I 

mo¥enitori, ~i nu exista al1i mo~tenitori legali acceptan1i in grad mai apropiat de rudenie sau dintr-o clasa 

anterioara. 
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Altele decât cele cuprinse în clasa a II-a, pană la gradul patru inclusiv, adică unchii, mătuşile 
şi verişorii primari ai defunctului.

Clasa a IV-a sau clasa colateralilor ordinari cuprinde 
rudele în linie colaterală4

Această clasă cuprinde bunicii, străbunicii etc. ai defunctului (din căsătorie sau din afara 
căsătoriei, fie că aparţin liniei paterne, fie că aparţin liniei materne).

Clasa a III-a sau de mostenitori este cea a ascendenţilor 
ordinari3

Este alcatuită din părinţii defunctului (părinţii fireşti şi cei din înfiere în cazul înfierii cu 
efecte restranse, ori numai părinţii din înfiere în cazul înfierii cu efecte depline), precum şi 
din fraţii şi surorile defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din înfiere) şi 
descendenţii acestora. Colateralii privilegiaţi pot veni la succesiune fie în nume propriu, fie 
prin reprezentare succesorală.

Clasa a II-a sau clasa ascendenţilor privilegiaţi şi a 
colateralilor privilegiaţi 2

Cuprinde copiii, nepoţii, strănepoţii etc. defunctului din căsătorie, din afara căsătoriei sau 
din înfiere. Ei pot veni la succesiune atat în nume propriu cat si prin reprezentare 
succesorală, adică să culeagă partea din moștenire cuvenită ascendentului lor dacă nu ar 
fi fost predecedat.

Clasa I de mostenitori sau clasa descendenţilor
1

În dreptul nostru există patru clase de moştenitori legali care cuprind toate rudele defunctului în linie dreaptă 
(descendentă sau ascendentă), precum şi rudele sale colaterale pană la gradul IV inclusiv:

Calculul gradelor de rudenie se face din grad în grad de la defunct până la dvs. Spre exemplu, fiica față de 
mamă este rudă de gradul I, iar față de bunică este rudă de gradul II, iar frații între ei sunt rude de gradul II. 
Verișorii primari între ei sunt rude de gradul IV.  

Soția supraviețuitoare nu vine singură la moștenire, ci doar împreună cu moștenitorii dintr-una din cele 4 
clase. Cu alte cuvinte, dacă soțul dvs a decedat și doriți să moșteniți singură succesiunea,  va trebui să 
dovediți că niciuna din rudele din cele patru clase de moștenitori nu a acceptat în termenul de 1 an 
succesiunea. Aceeași regulă se aplică și pentru soțul supraviețuitor.



• 

Tn cazul unei mo~teniri testamentare, este bine sa ¥ i1i ca existen1a unui testament lasat 1n 

favoarea dvs. nu este suficient ca sa deveni1i proprietar asupra bunurilor defunctului. Tn plus, 

este necesar sa va prezenta1i la un notar public 1n termen maxim de 1 an de la data 

decesului pentru a face o declara1ie de acceptare a succesiunii testamentare ~i, ulterior, sa 

dezbate1i succesiunea, respectiv sa ob1ine1i un certificat de legatar. 

Rezervatarii: chiar ~i "in prezen1a unui testament, sunt anumite categorii de rude ale 

defunctului care pot pretinde, 1n anumite condi1ii, drepturi asupra bunurilor din masa 

succesorala (descenden1i, adica copii, nepo1i ~i stranepo1i de copii, parin1ii defunctului, 

so1ul/so1ia supravie1uitoare). Daca ace¥i mo~tenitori exista, ve1i avea nevoie de prezen1a 

lor la dezbaterea succesiunii ~i de exprimarea unei pozi1ii din partea acestora vis-a-vis de 

revendicarea par1ii care Ii se cuvine din mo~tenire, 1n calitate de mo¥enitori rezervatari. 

Actele necesare pentru dezbaterea succesiunii sunt: 

Extras de carte funciara pentru informare, care se poate solicita de notarul public 

(taxa de cadastru 20 RON/ imobil) 

Certificat de atestare fiscala de la primaria locului situarii imobilului privind plata impozitelor asupra 
bunurilor din masa succesorala; acesta se poate solicita de notarul public 

Actul de dobandire (contract de vanzare-cumparare, donatie, schimb, certificat de mo~tenitor, sentinta 
judecatoreasca, titlu de proprietate, certificat de actionar, contract de depozit bancar + extras de cont, 

certificat de 1nmatriculare auto+ carte de identitate auto etc.). Tn cazul 1n care nu de1ine1i acest act, se 
poate solicita de notarul public de la arhiva biroului de cadastru ~i carte funciara (taxa 25 lei/ act) 

Contract de concesiune a locului de veci, precum ~i adeverin1a eliberata de Directia Tehnica 
Administrare Cimitire din cadrul primariei. Aten1ie! Adeverin1a este valabila doat 7 zile, de aceea 
recomandam sa o obVne1i doar dupa discu1ia preliminara cu notarul public ~i fixarea unei programari 
pentru dezbaterea finala a succesiunii 

Acte de stare civila 1n original (certificat de na~ere, casatorie ~i deces pentru defunct, certificat de 

na~tere ~i casatorie pentru mo~tenitori); la biroul notarial se vorface copii dupa aceste acte 

Copii dupa actele de identitate ale mo~enitorilor; la termenul stabilit pentru dezbaterea succesiunii, 

fiecare mo~tenitor va prezenta actul de identitate 1n original 

Cupon de pensie ~i certificat de cazier fiscal emis de Adminitra1ia Na1ionala a Finan1elor Publice pe 

numele mo~tenitorilor, pentru a putea beneficia de reduceri la onorariul pentru eliberarea cert ificatului 

de mo¥enitor 

Pentru mo¥enitorii minori, hotarare judecatoreasca pronun1ata de instan1a de tutela de la domiciliul 

minorului, pentru 1ncuviin1area acceptarii succesiunii de catre minor ~i numirea unui curator care sa II 
asiste pe minorul ce a 1mplinit varsta de 14 ani, respectiv sa II reprezinte pe minorul sub 14 ani, la 
dezbaterea succesiunii 

La tennenul stabilit pentru dezbaterea succesiunii, este necesar sa aduceti doi martori care sa nu fie rude 

pana in gradul IV cu dvs. !,>i care sa ii fl cunoscut pe defunct, situatia sa matrimoniala !,>i sa !,>tie informatH 

despre existenta !,>i numarul descendentilor sau a celelolalte rude, in lipsa descendentilor. 
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Costurile necesare dezbaterii succesiunii 

Taxa de cadastru ~i publicitate imobiliara reprezentand 0,15% din valoarea imobilelor mo¥enite 

Onorariul notarial pentru dezbaterea procedurii succesorale ~i emiterea certificatului de mo~enitor, 
ce se calculeaza conform Ordinului Ministrului Justitiei nr. 46/C/2011 

Onorariul notarial pentru autentificarea actului de Ii chi dare a regimului matrimonial al defunctului, 

ce se calculeaza conform Ordinului Ministrului Justitiei nr. 46/C/2011 

Tarifele de verificare a ihregistrarilor din Registrele Na1ionale Notari ale (17,85 lei/Registru): 
Registrul National Notarial de Evidenta a Liberalitatilor (in care se inregistreaza donatiile ~i 
testamentele facute de defunct); 
Registrul National Notarial de Evidenta a Optiunilor Succesorale (in care se inregistreaza declaratiile de 

acceptare ~i de renu ntare la succesiune); 

Registrul National Notarial al Regimurilor Matrimoniale (in care se inregistreaza conventiile 
matrimoniale incheiate de defunct). 

Se pot acorda reduceri din onorariul datorat pentru eliberarea certificatului de mo~tenitor, 
pentru mo~tenitorii minori, fara venituri proprii, ~i pentru mo¥enitorii care nu realizeaza 
niciun fel de venituri sau realizeaza venituri sub venitul minim pe economie. 

Durata procedurii 

Eliberarea certificatului de mo~tenitor se poate face in termen de maxim o luna de la data completarii ~i 

inregistrarii cererii de dezbatere a succesiunii, in cazul in care dosarul succesoral contine toate actele 
necesare. 

Raportat la data decesului, emiterea certificatului de mo~tenitor se poate face ~i anterior implinirii terme nul ui 
de 1 an, dar doar daca este neindoielnic faptul ca nu mai sunt ~i alte persoane indreptatite la succesiune. 
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Pa9ii pe care 1i ave1i de facut pentru dezbaterea unei succesiuni 

Contacta~i notarul in vederea stabilirii unei consulta~ii prealabile 

La aceasta prima intalnire, ve1i avea de adus in original actele pe care le de1ineti din cele enumerate 

mai sus pentru dezbaterea succesiunii 

V 
Completa~i cererea pentru deschiderea succesiunii ~i a 
formularul pentru protec~ia datelor person ale 

De indata ce dosarul este comp let, ve1i fi contactat de biroul notarial pentru stabilirea unei programari 

V 
La termenul stabilit, aduceti cei doi martori in vederea audierii 

' 
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