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Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 
 

Nr. 
crt. 

Săptămâna 9 
28 ianuarie- 
01 februarie 

2019 

Intervalul 
orar 

Disciplina/ 
Formator 

TEMA CURSULUI 

1.  
Luni 

28 ianuarie 
2019 

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 
 

Director juridic Doina Dunca 
 

Notar public Laura Badiu 

1. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 

• Privire generală 

• Dreptul de uzufruct 

• Dreptul de servitute. Distincţie servitute convenţională de trecere  - 
dreptul legal de trecere 

• Dreptul de abitaţie 

• Dreptul de superficie 

• Aspecte privind publicitatea imobiliară a dezmembrămintelor dreptului de 
proprietate 
 

2. Proprietatea publică 

• Noţiune 

• Exercitarea dreptului de proprietate publică 

• Dreptul de administrare, dreptul de folosinţă şi dreptul de concesiune 

• Dreptul de concesiune ca dezmembrământ al dreptului de proprietate 
privată 

• Regimul juridic al locurilor de veci 

2.  
Marți 

29 ianuarie 
2019 

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

(4 ore) 

Dreptul familiei 
Conf. univ. dr. 
Notar public 

Adina Renate Motica 

• Convenția matrimonială 

• Noțiune, natura juridică și caracterele juridice ale convenției 
matrimoniale 
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• Delimitarea convenției matrimoniale față de actul căsătoriei, 
logodnă, contractul de curtaj matrimonial și pactul civil de 
solidaritate 

• Încheierea convenției matrimoniale 
- Condiții de fond: capacitate, consimțământ, obiect, cauză, 

dată 
- Condiții de formă  
- Condiții de publicitate 

• Desființarea și ineficacitatea convenției matrimoniale 
- Nulitatea convenției matrimoniale 
- Caducitatea convenției matrimoniale 

• Efectele convenției matrimoniale 
Regimurile matrimoniale - aplicații practice 

• Autentificarea convențiilor matrimoniale și a procurilor privind 
încheierea convențiilor matrimoniale 

• Inventarul bunurilor 

3.  
Miercuri 

30 ianuarie 
2019 

9,00  
TESTARE 

pentru modulul de pregătire practică 

4.  
Joi 

31 ianuarie 
2019 

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 Boroi Silviu Cătălin 

• ASPECTE PRACTICE PRIVIND NULITATEA ȘI 
VICIILE DE CONSIMȚĂMÂNT 

5.  
Vineri 

01 februarie 
2019 

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. Â 

Activități aplicate 
 

Notar public 
Ioana Lambrina Vidican 

DREPTUL DE OPȚIUNE SUCCESORALĂ – elemente de drept substanțial, 
procedura autentificării  și procedură succesorală - Partea I 

a. Noțiuni generale 
b. Principii 
c. Condițiile existenței dreptului 
d. Actul juridic de opțiune succesorală  

▪ Caractere juridice 
▪ Mod de întocmire 
▪ Autentificare 
▪ Condiți de fond 
▪ Condiții de formă 
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▪ Reprezentarea în materia actului juridic de opțiune 
succesorală 

▪ Modele și scheme de realizare a actelor de opțiune 
sucesorală 

e. Termenul de opțiune succesorală 
▪ Natura juridică 
▪ Curgerea termenului 
▪ Prorogarea termenului 
▪ Suspendarea și repunerea în termen 
▪ Situația succesibilului inactiv pe durata termenului 
▪ Decăderea  din drept 

f. Aplicarea prezumției de renunțare 

 
 
 
Redactat: Gina Andriaș___________ 
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