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Aprobată la Consiliul facultății ”Economie Generală și Drept”, proces-verbal nr. __ 

din______2016, Decan  Bîrcă Alic, conf.univ., dr. hab. __________ 
 

 Validată la şedinţa catedrei „Drept privat”, proces-verbal nr. 1 din 29.08.2016, 
 Șef catedră Rotaru-Maslo Liliana, conf.univ., dr._______________ 

         
Denumirea cursului DREPTUL NOTARIAL 

Titularul cursului Conf.univ.dr.Veronica Gîsca  
 

Ciclul (L-licenţa, 
M-masterat) L Codul 

cursului S.08.A.050.23 Anul IV Semestrul VII 

Nr. credite 3 Limba de 
instruire rom Forma de evaluare finală (E – 

examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 40 Ore studiu individual 50 Total ore pe 
semestru 90 

 

Facultatea Economie generală și 
drept  

Specialitatea Drept  

Catedra Drept privat 
           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socio-
umanistică, M-de orientare către alt domeniu) S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere)  
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 100 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Drepr civil. Drepturi reale. Drept civil. contracte 

Recomandate Drept civil. Succesiuni  
 

Fundamentare 
Dezvoltarea gândirii juridice a studenților pentru înțelegerea insituțiilor 
specifice drepturilor reale și dezvoltarea capacității acestora de a asigura 
asistență juridică a titularilor drepturilor reale. 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

• Însuşirea conceptelor fundamentale ale disciplinei  
•Cunoaşterea reglementărilor legale din perspectiva legislaţiei naţionale şi a 
celei specifice Uniunii Europene în materia dreptului notarial •Aprofundarea 
principiilor şi instituţiilor specifice dreptului notarial  
• Analiza reglementărilor specifice dreptului notarial în taport cu alte materii  
• Însușirea noțiunilor privind dreptul notarial  
• să acumuleze cunoştinţe şi priceperi în domeniul reglementării relaţiilor de 
drept notarial 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
40 20 20   



•Cunoaşterea concepţiilor teoretice şi metodele contemporane de reglementare 
juridică a relaţiilor de drept notarial; 
• Analiza şi interpretarea normelor juridice de drept notarial; 
• Cunoşterea şi înţelegerea practiii aplicării legislaţiei de drept notarial. 
•Înţelegerea procedurii de perfectare a actelor notariale 
• Acumularea cunoştinţelor şi priceperi în domeniul reglementării relaţiilor de 
drept notarial 
•Cunoaşterea dispozițiilor referitoare la procedura succesorală notarială 
• Întocmirea acţiunilor notariale prevăzute de acte normative în RM. 

Conţinutul cursului 
(materia) 

 

 
Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 

auditoriu 

Inclusiv 
preleg

eri 
Practice/ 
seminar 

1. Noțiunea, obictul și domeniul de 
reglementare a activității 
notariale 

1.1.  Apariţia şi dezvoltarea notariatului. 
1.2. Noţiunea dreptului notarial şi 

notariatului. 
1.3. Raportul juridic notarial. 
1.4. Principiile dreptului notarial. 
1.5. Funcţiile notariatului. 
1.6. Reglementarea juridică a dreptului 

notarial.Locul dreptului notarial în 
sistemul naţional de drept. 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

2. Statutul notarului. 
Incompatibilități. Drepturile și 
obligațiile notarului 

2.1. Dreptul la exercitarea activităţii de 
notar. 

2.2. Drepturile şi obligaţiile notarului. 
2.3. Garanţiile, incompatibilităţi şi restricţii 

în activitatea notarului.  
2.4. Notarul-stagiar. 

 
4 

 
2 

 
2 

3. Răspunderea notarului. 
Suspendarea și încetarea 
activității. Controlul activității 
notarului 

3.1.   Suspendarea şi încetarea activităţii de 
notar. 

3.2. Răspunderea notarilor. 
3.3. Tipurile de control al activităţii 

notarului 

 
4 

 
2 

 
2 

4. Procedura îndeplinirii actelor 
notariale. Păstrarea secretului 
profesional 

4.1.  Locul şi termenul de îndeplinire a 
actelor notariale. 

4.2. Limba îndeplinirii a actelor notariale. 
4.3. Refuzul de a îndeplini actul notarial. 
4.4. Stabilirea identităţii persoanei şi 

 
4 

 
2 

 
2 



verificarea capacităţii juridice a 
persoanelor fizice şi juridice. 

4.5. Cerinţe înaintate faţă de documentele 
prezentate şi fată de actele notariale. 

4.6. Girul de autentificare şi certificatul 
notarial. 

4.7. Registrele notariale. 
5. Autentificarea actelor juridice : 

procuri, testamente. 
5.1. Autentificarea testamentelor. 
5.2. Autentificarea procurilor.    

 
4 

 
2 

 
2 

6. Autentificarea contractelor 
6.1.  Regulile generale de autentificare a 

actelor notariale. 
6.2. Autentificarea contractului de 

înstrăinare şi contractului de gaj al 
bunurilor imobile. 

 
8 

 
4 

 
2 

7. Procedura succesorală 
7.1.  Acţiunile notariale de conservare a 

patrimoniului succesoral. 
7.2. Aplicarea interdicţiei asupra 

înstrăinării imobilului. 
7.3. Primirea documentelor la păstrare.  
7.4. Primirea în depozit a sumelor de bani 

şi a titlurilor de valoare.   

 
4 

 
2 

 
2 

8. Eliberarea certificatelor de 
moștenitor 

8.1.  Eliberarea certificatului de moştenitor. 
8.2. Eliberarea certificatului de determinare 

a cotelor-părţi în proprietatea comună 
în devălmăşie. 

 
4 

 
2 

 
2 

9. Legalizarea copiilor de pe 
documente și a semnăturilor  

9.1.  Legalizarea copiilor de pe documente 
şi a extraselor din ele, semnăturilor de 
pe documente şi a traducerilor. 

9.2. Transmiterea cererilor. 

 
4 

 
2 

 
2 

10. Certificarea faptelor 
10.1.   Certificarea faptului aflării 

persoanei în viaţă, faptului aflării 
unei anumite persoane într-un anumit 
loc. 

10.2. Certificarea identităţii persoanei cu 
persoana înfăţişată în fotografie.  

10.3. Certificarea timpului prezentării 
documentului. 

 
4 

 
2 

 
2 

11. Organizarea biroului notarial 
11.1. Camera Notarială 
11.2. Comisia de etică 
11.3. Teritoriul de activitate a notarului 

 
4 

 
2 

 
2 



11.4. Biroul notarului şi formele de 
organizare a activităţii notarului 

11.5. Persoanele care asigură activitatea 
notarului 

11.6. Blanchetele speciale 
12. Aplicarea legislațiilor altor state. 

Tratate și acorduri internaționale 
12.1.  Aplicarea legislaţiei notariale faţă de 

cetăţenii străini şi apatrizi. 
12.2. Aplicarea legislaţiei altor state. 

Tratatele şi acordurile internaţionale 

 
4 

 
2 

 
2 

13. Răspunderea disciplinară a 
notarului 

13.1. Temeiurile răspunderii disciplinare a 
notarilor  

13.2. Sancţiunile disciplinare 
13.3. Colegiul disciplinar 
13.4. Procedura disciplinară 

 
4 

 
2 

 
2 

14. Pregătire și depunerea actelor în 
arhiva notarială 

14.1.  Arhiva activităţii notariale 
14.2. Raportarea notarilor 

 
4 

 
2 

 
2 

TOTAL 60 20 20 

Bibliografia minimală 

 ACTE NOTMATIVE 
1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994. Monitor 

Oficial al Republicii Moldova, 12.08.1994, nr.1. 
2. Codul Civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 06.06.2002. 

Monitor Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86. 
3. Codul Funciar al Republicii Moldova, nr.828-XII din 25.12.01, 

republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.107 din 
04.09.200). 

4. Codul familiei al Republicii Moldova, nr. 1316-XIV din 26.10.2000, 
2002, Monitor Oficial al Republicii Moldova, 26.04.2001, nr. 47-48; 

5. Codul contravenţiilor administrative din 29 martie 1985. 
6. Codul muncii din 28.03.2003.  
7. Codul fiscal din 24 aprilie 1997. 
8. Codul de procedură civilă din 30.05.2003. 
9. Legea RM cu privire la notariat din 8 noiembrie 2002, intrată în 

vigoare la 21 februarie 2003. 
10. Legea RM cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii 

notariale din 27.06.2003. 
11. Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a 

pământului din 25 iulie 1997. 
12. Legea cadastrului bunurilor imobile din 25.02.1998. 
13. Legea cu privire la gaj din 30.07.2001. 
14. Legea privind administraţia publică locală din 18.03.2003. 
15. Hotărârea Guvernului RM privind Reţeaua şi structura birourilor 

notariale de stat, nr.1355 din 13.11.2003.  
16. Regulamentul cu privire la conţinutul docmentaţiei cadastrului funciar 



general, aprobat prin hotărârea Guvernului din 11 ianuarie 1995. 
17. Ordinul Ministerului Justiţiei nr.38 cu privire la creare Registrului 

dosarelor succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului 
acestuia din 03.02.2006. 

18. Ordinul Ministerului Justiţiei nr.89 privind aprobarea Regulamentului 
Comisiei de licenţiere a activităţii notariale din 28.03.2006. 

19. Ordinul Ministerului Justiţiei nr.267 privind aprobarea registrelor 
necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale, forma şi conţinutul 
acestora din 02.07.2003. 

20. Ordinul Ministerului Justiţiei nr.286 privind Regulamentul cu privire la 
condiţiile de efectuare a stagiului în biroul notarial din 11.07.2003. 

21. Ordinul Ministerului Justiţiei nr.394 cu privire la aprobarea girurilor de 
autentificare şi a certificatelor notariale din 29.09.2005. 

22. Ordinul Inspectoratului Fiscal de Stat nr.147 cu privire la aprobarea 
Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al notarului privat şi 
a Modului de completare a Calculului dat din 22.07.2003. 

23. Codul deontologic al notarilor din Republica Moldova, adoptat de 
Adunarea Generală a Notarilor din 25 septembrie 1999. 

 

MONOGRAFII 
24. Dr. Cojocari Eugenia, Dreptul notarial, Ed. Ruxanda, Chişinău, 1998. 
25. Constantinescu Elena, Chibac Gheorghe, Bondarciuc Olga, Notariat, 

Ed.Pontos, Chişinău, 2001. 
26. Михайлова Е.П., Таранина И.В., Справочник по нотариату, Изд-во 

ЮКЭА, Новосибирск, 1998. 
 

Tehnologiile didactice 
• frontal/în grup/individual, 
•  expunere, experimentul, studiul de caz, etc.  
• tabele, reprezentare grafică etc.) 

Modalitatea evaluării 
finale test grilă și examinare în scris, inclusiv  portofoliul. 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Studiul individual 10% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  
 8. Pregătire prezentări orale 5 

2. Studiu după manual, suport de curs -  9. Pregătire examinare finală 5 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5 11. Documentare pe teren - 

5. Activitate specifică de pregătire seminar 5  12. Documentare pe INTERNET 5 



şi/sau laborator 
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc. 5  13. Alte activităţi  

7. Pregătire teste, lucrări de control 5  14. Alte activităţi  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 50 

 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
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