MODULUL I DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI
ORARUL NOTARILOR STAGIARI ADMIȘI ÎN SESIUNEA OCTOMBRIE 2019
CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM ON LINE ACCESÂND APLICAȚIA ZOOM
Nr.
crt.

1.

2.

Săptămâna 13
5 - 9 octombrie
2020

Ora

Luni
5 octombrie 2020

9,30-11,00
11,15-12,45
(4 ore)

Marți
6 octombrie 2020

9,00-10,30
10,45-12,15
12,30-14,00
(6 ore)

Disciplina/
Formator

Drept internațional privat și
elemente de drept privat al
Uniunii Europene
Notar public dr.
Ioana Olaru

Dreptul familiei
Conf. univ. dr.
Notar public
Adina Renate Motica

TEMA CURSULUI
Norme conflictuale și de competență internațională în materia dreptului
familiei (II): divorțul și obligația de întreținere
 Legea aplicabilă desfacerii căsătoriei. Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 de
punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii
aplicabile divorțului și separării de corp
 Competența autorităților în materia divorțului internațional. Regulamentul
(CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența,
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială
și în materia răspunderii părintești
 Obligaţia de întreţinere. Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18
decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și
executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere
 Circulația actelor autentice și recunoașterea hotărârilor judecătorești în
materia dreptului familiei
Prezentarea generală a regimurilor matrimoniale
 Reglementare, definiție, fundament, natură juridică
 Principiile regimurilor matrimoniale
 Tipologia regimurilor matrimoniale
 Repere temporale ale regimului matrimonial:
- Durata regimului matrimonial
- Aplicarea regimului matrimonial sub durata căsătoriei
- Modificarea convențională și judiciară a regimului matrimonial
- Încetarea regimului matrimonial
 Strategii patrimoniale și familiale
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Criterii subiective și obiective pentru alegerea unui regim
matrimonial
- Avantaje și dezavantaje ale diverselor regimuri matrimoniale în
situații concrete
Regimul primar imperativ
 Noțiune, natură juridică și trăsături
 Regimul primar imperativ în situația de pace conjugală
- Locuința familiei
- Cheltuielile căsătoriei
- Depozitele bancare
 Regimul primar imperativ în situația de criză conjugală
- Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soți
 Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soți
-

3.

Miercuri
7 octombrie 2020

9,00-10,30
10,45-12,15
12,30-14,00
(6 ore)

4.

Joi
8 octombrie 2020

16,00-17,30
17,45-19,15
(4 ore)

5.

Vineri
9 octombrie 2020

9,30-11,00
11,15-12,45
13,00-13,45
(5 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
Legislaţie civilă și notarială;
proceduri notariale;
managementul şi
organizarea internă a biroului
notarial. Activități aplicate
Notar public dr.
Alin Adrian Moise
Legislaţie civilă și notarială;
proceduri notariale;
managementul şi

 Efectele generale ale contractelor. Principiul forţei obligatorii a contractelor
 Excepţii, de aplicaţie generală, de la principiul forţei obligatorii. Denunţarea
unilaterală. Impreviziunea
 Principiul relativităţii efectelor contractului. Promisiunea faptei altuia şi
stipulaţia pentru altul.
 Efecte specifice contractelor sinalagmatice. Aspecte generale
 Teoria generală a rezoluţiunii/rezilierii. Condiţiile în care operează
rezoluţiunea unilaterală. Pactele comisorii. Cazul special de rezoluţiune prin
constatarea aplicării pactului comisoriu de către notarul public (art.24 din
Legea nr.7/1996))
 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)
SUBSTITUȚIA FIDEICOMISARĂ și LIBERALITATEA REZIDUALĂ –
elemente de drept substanțial și procedură succesorală
a. Noțiune
b. Elemente caracteristice
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organizarea internă a biroului
notarial. Activități aplicate
Notar public
Marina Manole

c. Identificare
d. Procedură de realizare
e. Procedură de stabilire a drepturilor moștenitorilor atunci când există o astfel
de liberalitate
f. Modul de stabilire a drepturilor beneficiarilor liberalității
g. Titlurile de proprietate ale beneficiarilor liberalității și modul lor de realizare
a. Probleme practice legate de dezbaterea moștenirii în situații speciale:
când există testament, în cazul substituției fideicomisare, în cazul predării
legatelor cu titlu particular, în cazul legatului bunului altuia etc.
b. Scheme practice și modele de întocmire a actelor specifice acestor
proceduri
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