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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. 

Săptămâna 3 
18-22 mai 2020 

Ora 
Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

18 mai 2020 

9,30-11,00 
11,10-12,40 

(4 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a biroului 
notarial. Activități aplicate 

 
Notar public 

Marina Manole 

Evidenţele biroului notarial prezentare generală 

 Aspecte generale; norme aplicabile tuturor înregistrărilor în registrele 
notariale. Prezentarea detaliată a modalităţii de lucru cu fiecare dintre 
registrele notariale 

 Reguli şi proceduri privind utilizarea registrelor prevăzute de Regulamentul 
de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995 republicată, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiţiei nr. 1759/C/24.05.2013 

 Operarea în registrele notariale prevăzute la art. 102 din Regulament. 
Realizarea practică a dispoziţiilor Hotărârii nr. 297/25.11.2011 emisă de 
Consiliul UNNPR 
– Deschiderea şi închiderea registrelor 
– Procesele verbale de deschidere/închidere a registrelor şi procesele 

verbale de la finalul anului calendaristic 

 Modul de efectuare a înscrierilor în registrele notariale a actelor şi 
procedurilor notariale 
Procedura îndreptării erorilor de înregistrare 

2.  
Marți 

19 mai 2020 
  STUDIU  INDIVIDUAL 
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3.  
Miercuri 

20 mai 2020 

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 

 
Prim vice-președinte 

UNNPR 
Notar public 
Doina Rotaru 

Prezentarea modului de organizare și defășurare a activității notariale 

 Biroul notarial individual şi societatea profesională notarială, forme de 
organizare a activităţii notariale: înregistrarea şi schimbarea sediului biroului 
notarial; licenţa de funcţionare - eliberarea şi retragerea licenţei de 
funcţionare; asocierea şi încetarea asocierii 

 Dreptul de asociere (drept constituţional) 
– calificarea dreptului şi conţinutul său 
– forme de asociere 
– limitele constituţionale ale dreptului de asociere: (i) privind scopurile şi 

activitate (ii) privind membrii asociaţilor şi (iii) privind caracterul asociaţiei 

 Schimbarea sediului, sediile secundare 

 Drepturile şi îndatoririle notarilor publici 

 Drepturi şi incompatibilităţi prevăzute de lege 

 Evidenteţele activităţii notariale la nivelul organismelor colective 
(Uniunea Natională a Notarilor Publici, Camera Notarilor Publici; Casa 
de Asigurări a notarilor publici, Institutul Notarial Roman, Centrul de 
Administrare a Registrelor Nationale Notariale, Casa de Pensii a 
Notarilor Publici) 

4.  
Joi 

21 mai 2020 

14,00-15,30 
15,40-16,30 

(3 ore) 

Arhivă 
 

Expert 
Cosmin Mihailovici 

Noțiuni introductive 

 Introducere în problematica arhivei notariale - locul și rolul arhivelor notariale 
în societatea românească 

 Cadrul juridic 

 Probleme ale legislaţiei arhivistice în vigoare Legea Arhivelor  Naţionale din 
16 aprilie 1996 şi Instrucţiunile privind activitatea de arhivă 

 Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată și 
Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 
36/1995, republicată 

 Principii de bază ale managementului documentelor 
– Ce este un document? 
– În ce constă unicitatea documentelor notariale? 
– Ce este managementul documentelor? 
Scopul managementului documentelor notariale 

5.  
Vineri 

22 mai 2020 
9,00-10,30 

10,40-11,30 
Drept societar 

 

PARTEA I 

 Întreprinderea. Noţiune. Definiţii. Varietăţi 
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(3 ore) Lector univ dr. Sergiu Golub  Întreprinderea şi subiectul de drept 

 Întreprinderea şi persoana juridică 

 Întreprinderile cu scop lucrativ 

 Întreprinderea în dificultate. Grupurile de întreprinderi 

 Patrimoniu. „Patrimoniu de afectaţiune” 

 Universalitate de fapt. „Fond de comerţ” 
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