
MODULUL I  DE  PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI  STAGIARI

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

Nr.
crt.

Ziua/Săptămâna
23

31 octombrie – 
4 noiembrie 2022

Intervalul
orar

Disciplina/
Formator

TEMA CURSULUI

1.
Luni

31 octombrie 2022

16,00-17,30
17,45-18,45

(3 ore)

Legislaţie civilă și
notarială; proceduri

notariale;
managementul şi

organizarea internă a
biroului notarial.
Activități aplicate

Notar public
Mirela MOISE

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:

 declaraţie de primire a restului de preţ
 clauza penală
 clauza de inalienabilitate
 clauza de insesizabilitate
 stipulația pentru altul
 pactul comisoriu

2.
Marți

01 noiembrie 2022

10,30-12,00
12,15-13,45

(4 ore)

Legislaţie civilă și
notarială; proceduri

notariale;
managementul şi

organizarea internă a
biroului notarial.
Activități aplicate

Notar public
Ioana Lambrina

VIDICAN

CERTIFICATUL DE MOȘTENITOR – elemente de drept substanțial și procedură 
succesorală - partea I - noțiuni teoretice

a. Noțiune
b. Natură juridică
c. Mod de realizare și de completare
d. Certificatul de moștenitor
e. Certificatul de legatar
f. Certificatul de calitate de moștenitor
g. Certificatul de moștenitor suplimentar
h. Soluția disjungerii 
i. Comunicarea certificatului de moștenitor
j. Desființarea certificatului de moștenitor pe cale amiabilă
k. Desființarea certificatului de moștenitor prin procedură judiciară
l. Emiterea certificatului de moștenitor pe baza hotărârii judecătorești
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3.
Miercuri

02 noiembrie 2022
11,00

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

(4 ore)

Legislaţie civilă și
notarială; proceduri

notariale;
managementul şi

organizarea internă a
biroului notarial.
Activități aplicate

Notar public
Laura BADIU

 Cod fiscal.Sechestru asigurator. Ipotecă legală. Prevederi incidente 
activităţii notariale din perspectivă fiscală

 Cod fiscal. Taxa pe valoarea adăugată. Prevederi incidente activităţii 
notariale

4.
Joi

03 noiembrie 202

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
Ioana Lambrina

VIDICAN

CERTIFICATUL DE MOȘTENITOR – elemente de drept substanțial și procedură 
succesorală - aplicații practice

a. Noțiune
b. Natură juridică
c. Mod de realizare și de completare
d. Certificatul de moștenitor
e. Certificatul de legatar
f. Certificatul de calitate de moștenitor
g. Certificatul de moștenitor suplimentar
h. Soluția disjungerii
i. Comunicarea certificatului de moștenitor
j. Desființarea certificatului de moștenitor pe cale amiabilă
k. Desființarea certificatului de moștenitor prin procedură judiciară
l. Emiterea certificatului de moștenitor pe baza hotărârii judecătorești
m. Modele

5.

Joi
03 noiembrie 2022

15,00-16,30
16,45-18,15

(4 ore)

Comunicări și evidențe
informatice

Director CNARNN
Ionel MIHĂESCU

Registre și aplicațiile informatice ale registrelor – aplicații practice
CONTINUARE

6. Vineri
04 noiembrie 2022

9,00-10,30
10,45-12,15
12,30-14,00

(6 ore)

Legislaţie civilă și
notarială; proceduri

notariale;
managementul şi

organizarea internă a
biroului notarial.
Activități aplicate

Regimul comunității legale
 Principiile regimului comunității legale, caracterizarea regimului comunității

legale și trăsăturile acestuia
 Structura (compoziția) patrimoniului fiecărui soț
Bunurile comune ale soților:  noțiune,  prezumția de comunitate,  calificarea bunurilor
comune, momentul dobândirii
Bunurile proprii ale soților
Calificarea anumitor categorii de bunuri ca fiind proprii sau comune
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Conf. univ. dr.
Notar public

Adina Renate
MOTICA

Comunitatea legală și regimul juridic al societăților
Dovada bunurilor
Pasivul patrimonial
 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
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