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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 9 
13 – 17 martie 

2017 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

13 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 Alin Moise 

 Garanţiile reale. Ipoteca. Ipoteca convenţională. Obligaţii care pot fi garantate prin ipotecă. 

Condiţii de fond speciale: reformularea principiului dublei specializări a ipotecii; clauze privind 

interdicţia de înstrăinare şi de grevare a bunului ipotecat 

 Efectele ipotecii convenţionale. Natura de titlu executoriu a contractului de ipotecă; corelaţie 
cu dispoziţiile în materie de executare silită (creanţa trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă) 

2.  
Marți 

14 martie 
2017 

9,00-10,30 
10,45-12,15 
12,45-14,15 

(6 ore) 

Dreptul familiei 
 

Notar public Ioana Olaru 

Regimurile matrimoniale - aplicații practice 
1. Autentificarea convențiilor matrimoniale și a procurilor privind încheierea convențiilor 
matrimoniale. Inventarul bunurilor 
2. Strategii patrimoniale și familiale 
 - criterii subiective și obiective  pentru alegerea unui regim matrimonial 
 - avantaje și dezavantaje ale diverselor regimuri matrimoniale în situații concrete 
 - protecția soțului supraviețuitor 
 - clauza de preciput 

3.  
Miercuri 
15 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 Alin 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:  

 acte încheiate în vederea garantării obligațiilor personale 

 contractul de ipotecă 

 contractul de gaj 

 renunțarea la beneficiul de diviziune/discuțiune etc. 

4.  
Miercuri 
15 martie 

2017 
(2 ore)  VALORIFICARE REZULTATE TESTARE 
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5.  
Joi 

16 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 Daniela Negrilă 

TESTAMENTUL – elemente de drept substanțial 

a. Noțiune și caractere juridice 

b. Conținut 

c. Interpretare 

d. Condiții de fond 

e. Condiții de formă 

f. Proba 

g. Testamentul olograf 

h. Testamentul autentic 

i. Testamentele privilegiate 

j. Testamentul sumelor și valorilor depozitate 

k. Revocarea testamentului 

Exheredarea 

6.  
Vineri 

17 martie 
2017 

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

(4 ore) 

Drept internațional privat și 
elemente de drept privat al 

Uniunii Europene 
 

Notar public Ioana Olaru 

Normele conflictuale în diferite ramuri ale dreptului internațional privat 

 Normele conflictuale privind condiţiile de fond și de formă ale actului juridic 

 Determinarea legii aplicabile actului juridic 

 Regulamentul CE nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea 
aplicabilă  obligaţiilor contractuale(Roma I) 

 Obligaţiilor necontractuale. Regulamentul CE nr. 864/2007 (Roma II ) al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale 

 Principiul subsidiarității competențelor între instituțiile comunitare și cele naționale. (Drept 
constituțional) 

 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@institutulnotarial.ro

