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O R A R 

03-04 aprilie 2015 
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 

 
Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA CURSULUI 

1.  Vineri 
03 aprilie 

13,00-14,30 
(2 ore) 

Drept internațional privat 
și elemente de drept 

privat al U.E. 
Notar public Ioana Olaru 

• Elemente de drept internațional privat și certificatul european de 
moștenitor 

• Normele conflictuale privind moștenirea, alte norme conflictuale în 
materie succesorală 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  Vineri 
03 aprilie 

14,45-16,15 
(2 ore) 

Cadastru și publicitate 
imobiliară 

Expert Cătălin Bădin 

• Aspecte de publicitate imobiliară în materia succesorală 
• Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară 
• Operațiuni de publicitate imobiliară aferente societăților comerciale 
• Certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca 

proprietar 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  Vineri 
03 aprilie 

16,30-18,00 
(2 ore) 

Drept comercial 
Conf. univ. dr. av. 

Vasile Nemeș 

• Transmiterea părților sociale pe cale succesorală 
• Părțile sociale și acțiunile bunului propriu sau bunului comun 
• Lichidarea la succesiune, declarații privind părțile sociale și acțiunile 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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4.  Sâmbătă 
04 aprilie 

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

(4 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării, 

elemente de drept 
succesoral și procedura 

succesorală notarială 
Director juridic 
Doina Dunca 

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

• Vânzarea unei moșteniri; situația bunurilor de familie; 
• Retransmiterea dreptului de opțiune succesorală (art.1105) 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

5.  Sâmbătă 
04 aprilie 

12,30 – 15,00 
15,15 – 16,45 

(4 ore) 

Elemente de drept 
succesoral și procedura 

succesorală notarială 
Notar public 

Daniela Negrilă 

• Rezerva și reducțiunea 
• Cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor 
• Lichidarea pasivului succesoral 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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