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MODULUL I  DE  PREGĂTIRE TEORETICĂ            
NOTARI  STAGIARI                
                  

ORARUL  NOTARILOR  STAGIARI  ADMIȘI  ÎN  SESIUNEA  NOIEMBRIE  2020 
CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM ON LINE ACCESÂND APLICAȚIA ZOOM 

 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 9 
11-15 aprilie 

2022 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

11 aprilie 2022 

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

(4 ore) 

Drept societar 
 

Lector univ dr. 
Sergiu GOLUB 

• Societatea simplă. Asocierea în participaţie (continuare) 

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

• Conducerea persoanei juridice. Administrarea persoanei juridice 

• Reprezentarea persoanei juridice 

2.  
Marți 

12 aprilie 2022 

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

(4 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a biroului 
notarial. Activități aplicate 

 
Notar public 
Laura BADIU 

• Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată : proprietatea comună. 
Noţiuni generale 

• Coproprietatea comună obişnuită. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor : 
regimul actelor de administrare şi de dispoziţie. Încetarea coproprietăţii 
obişnuite 

• Coproprietatea forţată. Cazurile de coproprietate forţată. Părţile comune din 
imobilele cu mai multe apartamente 

• Noţiuni generale privind proprietatea devălmaşă 

• Aspecte privind publicitatea imobiliară a modalităţilor dreptului de proprietate 

• Aplicații practice 

3.  
Miercuri 

13 aprilie 2022 

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

(4 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a biroului 
notarial. Activități aplicate 

 
 

Prim vice-președinte 
UNNPR 

Notar public 

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 

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 
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Doina Rotaru 
 

Director juridic 
Doina Dunca 

▪ 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 

4.  
Joi 

14 aprilie 2022 

9,30-11,00 
11,15-12,45 

(4 ore) 

Drept international privat și 
elemente de drept privat al 

Uniunii Europene 
 

Notar public 
dr. Ioana OLARU 

Norme conflictuale și de competență internațională în materia dreptului 
familiei (II): divorțul și obligația de întreținere 

• Legea aplicabilă desfacerii căsătoriei. Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 de 
punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii 
aplicabile divorțului și separării de corp 

• Competența autorităților în materia divorțului internațional. Regulamentul 
(CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială 
și în materia răspunderii părintești 

• Obligaţia de întreţinere. Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 
decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și 
executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere 
Circulația actelor autentice și recunoașterea hotărârilor judecătorești în 
materia dreptului familiei 

5.  
Vineri 

15 aprilie 2022 

9,00-10,30 
10,45-11,45 

(3 ore) 

Legislaţie civilă și notarială; 
proceduri notariale; 
managementul şi 

organizarea internă a biroului 
notarial. Activități aplicate 

Notar public 
Conf. univ. dr 

Manuela TĂBĂRAȘ 

PROCEDURA COMUNĂ TUTUROR ACTELOR NOTARIALE - 
CONTINUARE 
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