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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 4 
25-29 mai 2020 

Ora 
Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

25 mai 2020 

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

(3 ore) 

Drept societar 
 

Lector univ dr. 
Sergiu Golub 

PARTEA I 

 Întreprinderea. Noţiune. Definiţii. Varietăţi 

 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” 

2.  
Marți 

26 mai 2020 

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

(4 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a biroului 
notarial. Activități aplicate 

 
Notar public 

Conf. univ. dr. 
Manuela Tăbăraș 

DESCHIDEREA PROCEDURII  SUCCESORALE NOTARIALE – elemente de 
drept procedural  - partea II 

 Verificările efectuate de notar cu ocazia depunerii cererii 

 Registrul de evidență a procedurilor succesorale ținut la nivelul Camerei 

 Registrele naționale notariale și modul de interogare a lor 

 Documentele în baza cărora se poate înregistra dosarul  sucesoral în 
evidențele biroului ( certificatul și adeverința emise de operatorii registrului 
de evidență a procedurilor succesorale) 

 Rezoluția/ referatul notarului 

 Incidente  referitoare la  certificatul  privind neînregistrarea cauzei 
succesorale pe rolul altui birou ( anularea, duplicatul) 

 Transferul cauzei succesorale 

 Repartizarea cererilor adresate Camerei 

 Repartizarea  dosarelor privind succesiunea vacantă 

 Verificarea actelor în arhiva Camerei 

 Conflicte de interese ( art. 88 LNP) 

 Formarea dosarului succesoral și înregistrarea cauzei 
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3.  
Miercuri 

27 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 

 
Director juridic UNNPR 

Doina Dunca 

 Bunurile 

 Privire generală asupra drepturilor reale.  

 Dreptul de proprietate. Teoria generală (prerogative şi caractere juridice).  

 Posesia 

 Modurile de dobândire a dreptului de proprietate privată. Corelaţia cu 
publicitatea imobiliară 

Circulaţia juridică a anumitor categorii de bunuri. Circulaţia juridică a terenurilor 
(inclusiv legi speciale anterioare Noului Cod civil, precum Legile nr.58 şi 
59/1974, Legea nr.18/1991, Legea nr.54/1998, Titlul X al Legii nr.247/2005). 
Circulaţia juridică a construcţiilor (inclusiv legi speciale anterioare Noului Cod 
civil, privind dobândirea proprietăţii asupra unor imobile-construcţii : Decretul-
Lege nr.61/1990, Legea nr.85/1992, Legea nr.112/1995; Legea nr.114/1996, 
O.U.G. nr.88/1997 etc.). Circulaţia bunurilor din patrimoniul cultural naţional 
(O.G. nr.68/1994 şi Legea nr.182/2000) 

4.  
Joi 

28 mai 2020 
  STUDIU  INDIVIDUAL 

5.  
Vineri 

29 mai 2020 
  STUDIU  INDIVIDUAL 
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