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MODULUL II  DE  PREGĂTIRE TEORETICĂ             
NOTARI  STAGIARI                

                  
 

ORARUL  NOTARILOR  STAGIARI  ADMIȘI  ÎN  SESIUNEA  FEBRUARIE  2018 
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 12 
09-13 martie 

2020 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

09 martie 2020 
9,30 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a 
biroului notarial. 
Activități aplicate 

otar public  
Laura Badiu 

Activități aplicate: Grupa 1   9,30 - 10,30 
   Grupa 2 10,30 - 11,30 
   Grupa 3 11,30 - 12,30 
   Grupa 4 12,30 - 13,30 

2.  
Marți 

10 martie 2020 

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 

Marina Manole 

PETIȚIA DE EREDITATE – elemente de drept substanțial 
DESFIINȚAREA CERTIFICATULUI DE MOȘTENITOR 

a. Desființarea certificatului de moștenitor pe cale judiciară 
b. Desființarea certificatului de moștenitor pe cale amiabilă 
c. Emiterea certificatului de moștenitor pe baza hotărârii judecătorești 

3.  
Miercuri 

11 martie 2020 
9,00 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a 
biroului notarial. 
Activități aplicate 

Notar public Conf. univ. dr. 
Manuela Tăbăraș 

Activități aplicate: Grupa 1   9,00 - 10,00 
   Grupa 2 10,00 - 11,00 
   Grupa 3 11,00 - 12,00 
   Grupa 4 12,00 - 13,00 
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4.  
Joi 

12 martie 2020 

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 

Marina Manole 

Prezentarea modului de calcul al onorariului, impozitului şi tarifului 
A.N.C.P.I. şi C.N.A.R.N.N. – INFONOT în procedura autentificării 
diverselor acte notariale, în procedura succesorală și în alte proceduri 
notariale 

a. Acte normative privind onotariul, impozitul și tarifele ancpi 
b. Cuantum onorariu 
c. Mod de calcul onorariu 
d. Scutiri și reduceri 
e. Cuantum și mod de calcul impozit 
f. Cuantum și mod de calcul tarife ancpi 

Aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative (provocări la nivel național), act normativ 
prin care s-a asigurat transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 
2015/849 (AMLD4)- 

5.  
Vineri 

13 martie 2020 

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

(6 ore) 

Dreptul familiei 
 

Conf. univ. dr. 
Notar public 

Adina Renate Motica 

Regimul comunității legale II 

 Funcționarea regimului comunității legale 
- Gestiunea bunurilor comune 
- Mecanismul gestiunii paralele 
- Mecanismul gestiunii comune (cogestiunii) 
- Gestiunea exclusivă 
- Gestiunea bunurilor proprii 

 Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei 

 Încetarea și lichidarea regimului comunității legale de bunuri 
- Cauzele și efectele încetării regimului comunității legale de bunuri 
- Comunitatea legală post-matrimonială: structură și funcționare 

 Lichidarea comunității legale între soți/foștii soți 
 
Aspecte teoretice și aplicații practice privind alte acte și proceduri 
notariale în care sunt incidente instituții de dreptul familiei 

 Ocrotirea interesului superior al minorului în toate actele care îl privesc 

 Ocrotirea părintească 

 Tutela minorului 

 Curatela minorului 
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 Curatela capabilului 

 Cazuri speciale de ocrotire a persoanelor capabile 

 Ocrotirea interzisului judecătoresc 

 Autoritatea părintească, dreptul și îndatorirea părinților și întinderea 
puterii de reprezentare sau asistare a minorului de către părinții săi la 
încheierea actelor juridice, precum și dreptul de a încuviința anumite acte 
ale minorului 

 Delegarea voluntară a exercitării autorității părintești 

 Exercitarea autorității părintești în cazul copiilor ai căror părinți lucrează 
în străinătate 

 Desemnarea tutorelui de către părinte în condițiile art.114 C.civ. 

 Considerații privind autoritatea părintească în spațiul european din 
perspectiva Regulamentului Bruxelles II bis 

 Aspecte privind autentificarea acordului de ieșire din țară pentru 
cetățenii români minori  

 Stabilirea filiației prin recunoaștere, retractarea recunoașterii filiației, 
nulitatea recunoașterii de filiație 

 Declarația acord pentru folosirea tehnicilor de reproducere umană 
asistată medical 
 

Regimurile matrimoniale - aplicații practice 

 Autentificarea convențiilor matrimoniale și a procurilor privind încheierea 
convențiilor matrimoniale 

 Inventarul bunurilor 
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