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O R A R 

22-23 mai 2015 
Cursurile se vor desfășura la Hotel Parc, Str. Primăverii, nr. 4, Alba Iulia 

 
Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA CURSULUI 

1.  Vineri 
22 mai 

12,00-13,30 
13,45-15,15 

(4 ore) 

Drept internațional privat 
și elemente de drept 

privat al U.E. 
Notar public Prof. univ. dr. 

Dan Andrei Popescu 

• Dreptul internațional privat al familiei în practica notarială; 
• Circulația actelor notariale 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  Vineri 
22 mai 

15,45-17,15 
17,30-19,00 

(4 ore) 

Drept comercial 
Asistent univ. dr. 

Sergiu Golub 

• Constituirea capitalului social, aport la capitalul social, cesiunea 
părților sociale, reorganizarea societăților comerciale, lichidarea 
societăților comerciale 

• Proiecte de divizare a societăților, calcularea onorariului notarial 
• Reprezentarea societăților comerciale prin organele sale și 

prezentarea în situația insolvenței sau a falimetului 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  Sâmbătă 
23 mai 

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

(4 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 

Notar public 
Mirela Moise 

• Pactul comisoriu, denunţarea unilaterală, încheierea de 
certificare pentru constatarea îndeplinirii pactului comisoriu; 

• Constatarea sau declararea nulității prin acordul părților, 
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refacerea actului nul, conversiunea acestuia și validarea 
actului nul, după caz; 

• Stabilirea onorariilor notariale pentru autentificarea acestor 
tipuri de contracte; 

• Constituirea, modificarea și stingerea drepturilor reale 
imobiliare 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

4.  Sâmbătă 
23 mai 

14,00-15,30 
15,45-17,15 
17,30-19,00 

(6 ore) 

Cadastru și publicitate 
imobiliară 

Notar public dr. 
Ion Marin 

• Dispoziții ale Ordinului 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de 
cadastru și carte funciară în materie de înstrăinare de imobile 
prin acte între vii 

• Operațiuni de publicitate imobiliară aferente societăților 
comerciale 

• Certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca 
proprietar 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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