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MODULUL I  DE  PREGĂTIRE TEORETICĂ            
NOTARI  STAGIARI                
                  

ORARUL  NOTARILOR  STAGIARI  ADMIȘI  ÎN  SESIUNEA  NOIEMBRIE  2020 
CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM ON LINE ACCESÂND APLICAȚIA ZOOM 

 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 11 
25-29 aprilie 

2022 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

25 aprilie 2022 
  SĂRBĂTORILE PASCALE 

2.  
Marți 

26 aprilie 2022 
  SĂRBĂTORILE PASCALE 

3.  
Miercuri 

27 aprilie 2022 

10,00-11,30 
11,45-13,15 

(4 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a biroului 
notarial. Activități aplicate 

 
 

Prim vice-președinte 
UNNPR 

Notar public 
Doina ROTARU 

 
Director juridic 
Doina DUNCA 

LIBERALITĂȚILE– elemente de drept substanțial 

A. DONAȚIA 
a. Noțiune și caractere juridice 
b. Condiții de valabilitate 
c. Capacitatea în materia donației 
d. Condiții speciale de formă 
e. Formarea contractului de donație 
f. Promisiunea de donație 
g. Principiul irevocabilității 
h. Revocarea donației 
i. Diferite forme de donație 
j. Efectele donației 
k. Aspecte de publicitate 
l. Autentificarea  contractului de donație ( între persoane prezente și între 

absenți) - scheme și modele  ale actelor întocmite 
B. LEGATUL 
a. Noțiune  
b. Condiții de valabilitate ale legatului 
c. Capacitatea în materia legatelor 
d. Clasificare  
e. Tipuri de legate 
f. Nulitatea legatelor 
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g. Caducitatea legatelor 
h. Revocarea legatelor 
i. Modele practice 

4.  
Joi 

28 aprilie 2022 

10,00-11,30 
11,45-13,15 

(4 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 

5.  
Vineri 

29 aprilie 2022 

10,00-11,30 
11,45-13,15 

(4 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a biroului 
notarial. Activități aplicate 

 
Notar public 

Silviu Cătălin BOROI 

TESTAMENTUL – elemente de drept substanțial 

a. Noțiune și caractere juridice 
b. Conținut 
c. Interpretare 
d. Condiții de fond 
e. Condiții de formă 
f. Proba 
g. Testamentul olograf 
h. Testamentul autentic 
i. Testamentele 
j. Privilegiate 
k. Testamentul sumelor și valorilor depozitate 
l. Revocarea testamentului 
m. Exheredarea 
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