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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 8 
22-26 iunie 2020 

Ora 
Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

22 iunie 2020 

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

(4 ore) 

Drept societar 
Lector univ. dr. 
Sergiu Golub 

 Prima parte 

 Societatea simplă. Asocierea în participaţie.  

 Societatea cu personalitate juridică reglementată de Legea nr. 31/1990 
privind societăţile (societăţile comerciale) 

 Conducerea persoanei juridice. Administrarea persoanei juridice. 
Reprezentarea persoanei juridice 

2.  
Marți 

23 iunie 2020 

14,00-15,30 
15,45-17,15 

(4 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a biroului 
notarial. Activități aplicate 

Notar public 
Silviu Cătălin Boroi 

 ASPECTE PRACTICE PRIVIND NULITATEA ȘI VICIILE DE 
CONSIMȚĂMÂNT 

3.  
Miercuri 

24 iunie 2020 

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

(4 ore) 

Drept societar 
Lector univ. dr. 
Sergiu Golub 

 Continuare 

 Societatea simplă. Asocierea în participaţie.  

 Societatea cu personalitate juridică reglementată de Legea nr. 31/1990 
privind societăţile (societăţile comerciale) 

 Conducerea persoanei juridice. Administrarea persoanei juridice. 
Reprezentarea persoanei juridice 

4.  
Joi 

25 iunie 2020 

9,30-11,00 
11,15-12,00 

(3 ore) 

Cadastru și publicitate 
imobiliară 

 
Vicepreședinte UNNPR 

Notar public dr. Ion Marin 

Noţiunea, structura şi obiectul cărţilor funciare 
1.   Noțiunea și caracteristicile cărții funciare 

1.1. Definiţie şi terminologie 
1.2. Caracteristicile generale ale cărţii funciare 

2.  Structura cărții funciare 
2.1. Cuprinsul cărţii funciare 
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2.2 Documentele care întregesc cartea funciară 
3. Obiectul cărții funciare 

 Obiectul material 
 Obiectul juridic 

5.  
Vineri 

26 iunie 2020 

10,00-11,30 
11,45-13,15 

(4 ore) 

Dreptul familiei 
 

Conf. univ. dr. 
Notar public 
Adina Motica 

Divorțul prin procedură notarială 

 Competența constatării divorțului prin procedură notarială 

 Condițiile admisibilității divorțului prin procedură notarială 

 Cererea de divorț 
- Forma cererii, cuprinsul cererii, actele care însoțesc cererea de divorț 
- Prezentarea soților în fața notarului public la depunerea cererii de divorț 
- Completarea și semnarea cererii de divorț 
- Identificarea părților la depunerea cererii de divorț 
- Consimțământul părților la depunerea cererii de divorț 
- Verificările efectuate de notarul public la depunerea cererii de divorț 

 Formalități ulterioare depunerii cererii de divorț Soluționarea cererii de 
divorț 

- Prezentarea personală a soților în fața notarului public 
- Verificarea identității, capacității de exercițiu și a consimțământului valabil al 

soților 
- Admiterea/respingerea cererii de divorț 

 Soluționarea cererii de divorț în cazul în care soții au copii minori comuni 
- Raportul de anchetă psihosocială 
- Audierea minorului și procesul-verbal de audiere a minorului 
- Exercitarea autorității părintești și acordul parental  

 Certificatul de divorț; Rectificarea certificatului de divorț 

 Legea aplicabilă divorțului, alegerea legii aplicabile și divorțul cu elemente de 
extraneitate 
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