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ANUL  I  DE  PREGĂTIRE               
NOTARI  STAGIARI                
                  

O R A R 
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 8 
06 – 10 martie 

2017 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

06 martie 
2017 

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 
 

Director juridic Doina Dunca 
Consilier juridic 

Elena Ungureanu 

Transmisiunea obligaţiilor 

 Noţiuni generale 

 Cesiunea de creanţă. Interdicţia cesionării creanţei. Efectele cesiunii . întinderea cesiunii, 
formalităţi de publicitate în cazul cesiunii unei creanţe ipotecare 

 Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei. Subrogaţia convenţională 

 Preluarea de datorie 

 Novaţia. Aspecte specifice privind novaţia prin schimbare de debitor. Comparaţie între 
preluarea de datorie şi novaţia prin schimbare de debitor 

 Cesiunea contractului 

 Stingerea obligaţiilor. Noţiuni generale. Darea în plată 

 Garanţiile personale. Fideiusiunea. Renunţarea la beneficiul de discuţiune şi beneficiul de 
diviziune; corelaţia cu solidaritatea/indivizibilitatea pasivă 

2.  
Marți 

07 martie 
2017 

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

(4 ore) 

Dreptul familiei 
 

Notar public Ioana Olaru 

 Regimurile matrimoniale partea I -considerații teoretice 

a) Introducere în dreptul regimurilor matrimoniale 
 1. Noțiunea de regim matrimonial 
 2. Principiile regimurilor matrimoniale 
 3. Clasificarea  regimurilor matrimoniale 
 4. Repartiția regimurilor matrimoniale în dreptul comparat. 
b) Convențiile matrimoniale 

1. Noțiunea; 2. Delimitarea convenției matrimoniale de alte instituții; 3. Condiții de validitate 
ale convențiilor matrimoniale; 4. Formarea convenției matrimoniale; 5. Efectele 
convențiilor matrimoniale 

c) Regimul primar imperativ 
d) Regimul comunității legale 
e) Regimuri matrimoniale convenționale 
 1. Regimul comunității convenționale;  2. Regimul separației de bunuri 
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3.  
Miercuri 
08 martie 

2017 

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 

Procedura întocmirii și autentificarii diverselor acte notariale, în varianta pură și simplă 
sau  afectate de modalități, în varianta exprimării simultane a consimțământului sau în 
varianta formării contractului între absenți, etc. Redactarea diferitelor clauze 
contractuale: 

 cesiunea de contract,  

 preluarea de datorie,  

 cesiunea de creanţă,  

 actul de novaţie 

 subrogația convențională 

4.  
Joi 

09 martie 
2017 

9,00-11,15 
(3 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
 

Notar public Daniela Negrilă 

1. TRANSMISIUNEA MOȘTENIRII – elemente de drept substanțial  și procedură 
succesorală 

a. Considerații generale 
b. Transmisiunea activului succesoral 
c. Transmisiunea pasivului succesoral 
d. Modul  practic de operare al principiilor transmisiunii succesorale 

5.  
Joi 

09 martie 
2017 

11,45-14,00 
(3 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 

managementul şi organizarea 
internă a biroului notarial. 

Activități aplicate 
 

Notar public Ioana Olaru 

2. STABILIREA MASEI  SUCCESORALE 

a. Modul se stabilire a patrimoniului succesoral 
 drepturi și obligații care se transmit  la deces 
 drepturi și obligații care se sting la deces 
 succesiunea anomală 
b. Stabilirea activului succesoral 
c. Stabilirea pasivului succesoral 
d. Lichidarea comunității de bunuri ( actul de lichidare sau declararea cotelor de 

contribuție prin încheierea finală – cazuri și mod de instrumentare - autentificarea 
actelor respective, cuprinsul schematic al actelor) 

e. Situația în care există bunuri aflate în coproprietate 

6.  
Vineri 

10 martie 
2017 

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

(4 ore) 
 TESTARE 

 
 
 

mailto:secretariat@institutulnotarial.ro

