MODULUL II DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI
ORARUL NOTARILOR STAGIARI ADMIȘI ÎN SESIUNEA FEBRUARIE 2018
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4
Nr.
crt.

1.

Săptămâna 8
10-14 februarie
2020

Luni
10 februarie
2020

Intervalul
orar

9,30-11,00
11,15-12,45
(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
11 februarie
2020

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

Drept internațional privat
și elemente de drept
privat al U.E.
Notar public
Ioana Olaru

TEMA CURSULUI
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
Certificatul european de moștenitor (II). Practica
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2014 al comisiei din 9
decembrie 2014 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE)
nr.650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența,
legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și
acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind
crearea unui certificat european de moștenitor
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3.

4.

5.

Miercuri
12 februarie
2020

Joi
13 februarie
2020

Vineri
14 februarie
2020

13,00-15,00
(2 ore)

Comunicări și evidențe
informatice
Director CNARNN
Ionel Mihăescu

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

Cadastru și publicitate
imobiliară
Registrator-șef BCPI
Sector 3
dr. Tudor Braticevici
și
Consilier juridic
Elena Ungureanu

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

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

 Interogări speciale ale registrelor naționale notariale

Procedura de calculare, încasare și virare a tarifelor de carte funciară.
Drepturile şi obligaţiile ce revin notarilor publici în relația cu birourile de
cadastru şi publicitate imobiliară
1. Tarifele privind serviciile de publicitate imobiliară
2. Formularistică
3. Spețe, situații practice. Discuții libere cu caracter practic
Regimul comunității legale I
 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
- Comunitatea legală și regimul juridic al societăților
- Dovada bunurilor
- Pasivul patrimonial
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