
 

Luigi Cazzavillan, nr.11, etaj 2, Sector 1, BUCUREȘTI-ROMÂNIA 

Tel.: +(4031) 437.98.19; 437.98.21 Fax: +(031)437.98.20; E-mail: secretariat@institutulnotarial.ro;  

 

STAGIUL  DE  PREGĂTIRE TEORETICĂ             
NOTARI  STAGIARI                
                  

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

Nr. 
crt. 

Săptămâna 10 
9-13 septembrie 

2019 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

9 septembrie 
2019 

9,30-11,00 
11,15-12,45 
13,15-14,45 

(6 ore) 

Legislaţie civilă și 
notarială; proceduri 

notariale; managementul 
şi organizarea internă a 

biroului notarial. 
Activități aplicate 

 
Director juridic 
Doina Dunca 

Notar public Laura Badiu 

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: 

• Acte de constituire a unor drepturi reale (uzufruct, uz, abitaţie, servitute, 
superficie etc); 

2.  
Marți 

10 septembrie 
2019 

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 

Silviu Cătălin Boroi 

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:  

• cesiunea de contract,  

• preluarea de datorie,  

• cesiunea de creanţă,  

• actul de novaţie 

• subrogația convențională 
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:  

• darea în plată 

• remiterea de datorie 
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3.  
Miercuri 

11 septembrie 
2019 

11,00-12,30 
12,45-14,15 
14,45-16,15 

(6 ore) 

Drept societar 
 

Lector univ dr. 
Sergiu Golub 

• Societatea simplă. Asocierea în participaţie.  

• Societatea cu personalitate juridică reglementată de Legea nr. 31/1990 
privind societăţile (societăţile comerciale) 

• Conducerea persoanei juridice. Administrarea persoanei juridice. 
Reprezentarea persoanei juridice 

4.  
Joi 

12 septembrie 
2019 

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 

dr. Alin Adrian Moise 

• Garanţiile reale. Ipoteca. Ipoteca convenţională. Obligaţii care pot fi garantate 
prin ipotecă. Condiţii de fond speciale: reformularea principiului dublei 
specializări a ipotecii; clauze privind interdicţia de înstrăinare şi de grevare a 
bunului ipotecat 

• Efectele ipotecii convenţionale. Natura de titlu executoriu a contractului de 
ipotecă; corelaţie cu dispoziţiile în materie de executare silită (creanţa trebuie 
să fie certă, lichidă şi exigibilă) 

5.  
Vineri 

13 septembrie 
2019 

  STUDIU  INDIVIDUAL 
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