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NOTARI  PUBLICI               
CICLUL I              
SERIILE B și D             
MODULUL  2             

 
O R A R 

20-22 martie 2015 
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4 

 
 

Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA CURSULUI 

1.  Vineri 
20 martie 

13,00-14,30 
(2 ore) 

Elemente de drept 
internațional privat și 

certificatul European de 
moștenitor 

Notar public Ioana Olaru 

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

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  Vineri 
20 martie 

14,45-16,15 
(2 ore) 

Cadastru și publicitate 
imobiliară 

Expert Cătălin Bădin 

• Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și 
înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară 

• Certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar 
• Operațiuni de publicitate imobiliară aferente societăților comerciale 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  Sâmbătă 
21 martie 

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

(4 ore) 

Elemente de drept 
succesoral și procedura 

succesorală notarială 
Notar public 

Daniela Negrilă 

• Rezerva și cotitatea disponibilă 
• Reducțiunea liberalităților excesive 
• Predarea legatului cu titlu particular 
• Lichidarea pasivului succesoral 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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4.  Sâmbătă 
21 martie 

12,45-14,15 
14,30-16,00 

(4 ore) 

Drept comercial 
Conf. univ. dr. av. 

Vasile Nemeș 

• Persoanele fizice autorizate (PFA, întreprinderea individuală, întreprinderea 
familială) 

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

• Proiecte de divizare a societăților, calcularea onorariului notarial 
• Transmiterea părților sociale pe cale succesorală 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

5.  Duminică 
22 martie 

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

(4 ore) 

Drept civil 
Expert 

Bogdan Dumitrache 

• Rezoluțiunea/rezilierea unilaterală, pactul comisoriu, încheierea de 
certificare care constată îndeplinirea pactului comisoriu 

• Contractul de vânzare, promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, 
pactul de opțiune privind vânzarea, varietăți de vânzare (vânzarea cu plata 
prețului în rate și rezerva proprietății, vânzarea drepturilor litigioase) 

• Actele autentice notariale ca titluri executorii 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

6.  Duminică 
22 martie 

12,45-14,15 
(2 ore) 

Drept procesual civil 
Lector univ. dr. 

Claudiu Constantin Dinu 

• Procedura citării , comunicării și a notificării în materie notarială în țară și în 
străinătate 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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