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O R A R 
09-10 octombrie 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 

09 octombrie 
2015 

13,00-14,30 
14,45-16,15 

(4 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 

Director juridic 
Doina Dunca 

• Reprezentarea şi asistarea, după caz, a minorilor la încheierea 
şi autentificarea diferitelor tipuri de acte în care au calitatea de 
parte sau de beneficiari; 

• Transferul intrapatrimonial prin diviziunea şi afectaţiunea 
patrimoniului; actul de constituire a masei patrimoniale afectate 
exercitării unei profesii; lichidarea patrimoniului afectat 
exercitării profesiei. 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  
Vineri 

09 octombrie 
2015 

16,30-18,00 
18,15-19,45 

(4 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 

Expert 
Bogdan Dumitrache 

• Contractul de vânzare, promisiunea bilaterală de vânzare-
cumpărare, contractul de împrumut; 

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

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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3.  
Sâmbătă 

10 octombrie 
2015 

10,00-11,30 
11,45-12,45 

(3 ore) 

Drept internațional privat 
și elemente de drept 

privat al U.E. 
Notar public Ioana Olaru 

• Dreptul internațional privat al familiei în practica notarială 
• Mandatul autentic încheiat în străinătate necesar pentru încheierea 

unui act autentic în România 
• Circulația actelor notariale 
• Certificatul European de Moștenitor 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

4.  
Sâmbătă 

10 octombrie 
2015 

13,00-14,30 
(2 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 

Notar public 
Mirela Moise 

• Contractul de întreținere 
• Constatarea sau declararea nulității prin acordul părților, 

refacerea actului nul, conversiunea acestuia și validarea actului 
nul, după caz 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

5.  
Sâmbătă 

10 octombrie 
2015 

14,45-16,15 
16,30-17,30 

(3 ore) 

Drept procesual civil 
Lector univ. dr. 

Claudiu Constantin Dinu 

• Proceduri civile speciale și activitatea notarială 
• Procedura citării, comunicării și a notificării ăn materiel notarială în 

țară și în străinătate 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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