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O R A R 
03-04 iulie 2015 

 
Cursurile se vor desfășura la Centrul de Conferințe AUDITORIUM PALLADY, 

B-dul Theodor Pallady, nr.40G, sala Roma, etaj 4, 
 

Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA CURSULUI 

1.  Vineri 
03 iulie 

14,00 – 15,30 
15,45 – 16,45 

(3 ore) 

Drept societar 
Conf. univ. dr. av. 

Vasile Nemeș 
• Fuziune, divizare, proceduri; act de reorganizare în formă autentică 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  Vineri 
03 iulie 

17,00 – 18,30 
(2 ore) 

Informatică 
Director CNARNN 
Ionel Mihăescu 

• Registrele Naționale Notariale; înregistrarea convențiilor 
matrimoniale și a procurilor în registre 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  Sâmbătă 
04 iulie 

9,00 – 11,20 
(3 ore) 

Drept procesual civil 
Lector univ. dr. 

Claudiu Constantin Dinu 

• Activitatea notarială și executarea silită 
• Proceduri civile speciale și activitatea notarială 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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4.  Sâmbătă 
04 iulie 

11,30 – 13,00 
(2 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 

Notar public 
Mirela Moise 

• Contractul de împrumut, clauze penale, dobânda prevăzută de 
lege 

• Titluri executorii în materie de obligații. Acte unilaterale care pot 
avea drept consecință asumarea de obligații 

• Alte tipuri de vânzări 
• Convenția de constatare/declararea nulității 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

5.  Sâmbătă 
04 iulie 

13,15 – 14,45 
15,00 – 16,30 

(4 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 

Expert 
Bogdan Dumitrache 

• Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, pactul de opțiune, 
contractul de mandat, contractul de împrumut, contractul de 
tranzacție 

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

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

• Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan (…), cu 
modificările și completările ulterioare 

• Vânzarea imobilelor conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
 

mailto:secretariat@institutulnotarial.ro

