STAGIUL DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI
ORAR
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4
Nr.
crt.

1.

Săptămâna 5
03-07
decembrie 2018

Luni
03 decembrie
2018

Intervalul
orar

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

Disciplina/
Formator
Legislaţie civilă și notarială;
proceduri notariale;
managementul şi
organizarea internă a
biroului notarial. Activități
aplicate
Notar public
Ioana Lambrina Vidican

2.

Marți
04 decembrie
2018

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
Notar public
Mirela Moise

TEMA CURSULUI
EFECTUAREA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN REGISTRELE AFERENTE
PROCEDURII SUCCESORALE
– Elemente de drept procedural
a. Prezentarea registrelor
– Registrul de succesiuni
– Registrul de termene succesorale;
– Opisul registrului de succesiuni
b. Metodologia efectuării înregistrărilor
c. Probleme speciale legate de :
– Succesiunile succesive
– Repunerile pe rol
d. Modul practic de efectuare a înregistrărilor
Procedura autentificării, cu elementele de drept substanțial pe care se
bazează ( partea I)
•
•
•
•
•
•
•
•

Definirea înscrisului autentic (lato sensu şi stricto sensu), conținutul, forța
juridică şi indicarea cerinţelor legale ale procedurii autentificării
Condiții de fond ale actului juridic ( consimțământ, capacitate, obiect, cauză)
Condițiile de formă ale actului juridic
Modalitățile actului juridic
Nulitatea actului juridic
Conţinutul cererii pentru autentificarea unui act
Precizări cu caracter general cu privire la redactarea şi conţinutul încheierii
de autentificare
Redactarea şi conţinutul încheierilor de autentificare în situaţii particulare:
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–

3.

Miercuri
05 decembrie
2018

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
Conf. univ. dr
Manuela Tăbăraș

4.

Joi
06 decembrie
2018

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

menţiuni speciale în încheierea de autentificare atunci când
consimţământul se ia prin traducător
– redactarea şi conţinutul încheierii de autentificare atunci când actul se
încheie în afara programului de lucru sau/șiîn afara sediului biroului
notarial
– menţiuni speciale în cazul intocmirii încheierii de autentificare ca
urmare a deplasării notarului însoţit de secretar în afara sediului biroului
notarial. Conţinutul încheierii în acest caz
– redactarea şi conţinutul încheierii de autentificare în cazul persoanei
private de libertate
• Redactarea şi conţinutul încheierii de autentificare întocmite la sediul
secundar (art. 216 alin. 4 Regulament).
CONTROLUL
STABILIREA CALITĂȚII DE MOȘTENITOR – elemente de procedură
succesorală grefate pe dreptul substanțial
• Condițiile cerute pentru a moșteni (capacitate, vocație, lipsa nedemnității,
dezmoștenirea – în cazul moștenirii legale)
• Îndeplinirea condițiilor pentru a moșteni și modul în care procedează
notarul în vederea constatării lor
• Actele doveditoare ale calității de moștenitor (în cazul în care se
moștenește în nume propriu, prin reprezentare sau prin retransmitere)
• Identificarea părților
• Consimțământul părților și obiectul acestuia
• Prezența moștenitorilor la dezbateri
• Reprezentarea în materie succesorală
• Martorii - audierea martorilor, depozițiile de martori ( aplicații practice)
Procedura de acordare a consultaţiilor juridice notariale. Obligația de
consiliere
• Modul de acordare a consultaţiilor verbale
• Modul de acordare a consultaţiilor scrise
• Înscrierea în registrul de consultaţii juridice notariale, a consultației date
• Modul de redactare a consultaţiilor juridice scrise, în materie notarială
ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ – elemente de procedură succesorală
• Noțiune și caracteristici
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Vineri
07 decembrie
2018

11,00-12,30
12,45-14,15
14,45-16,15
(6 ore)

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

Condiții
Participanți
Locul instrumentării
Proceduri premergătoare
Proceduri care se pot îndeplini la fiecare termen
Deciziile pe care le poate lua notarul la termenele acordate
Conținut
Mod de întocmire și de completare
Procedura în cazuri speciale (inventar, măsuri de conservare,
punere sigilii, amânare, luarea altor măsuri)
• Aplicarea practică a chestiunilor teoretice cunoscute
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
- 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
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