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O R A R 
26-27 iunie 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 
26 iunie 

13,00 – 14,00 
(*) 

Analist financiar Direcția 
Analiză și Prelucrare a 

Informațiilor 
Carmen Babiciu 
Director Direcția 

Supraveghere și Control 
Mihaela Drăgoiu 

• Instruire profesională destinată entităților cu responsabilități în aplicarea 
Legii nr. 656/2002, republicată: 

• Tipologii/scheme de spălare a banilor în domeniul non-financiar; 
• Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri în domeniul 

spălării banilor și finanțării terorismului 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  Vineri 
26 iunie 

14,15 - 15,45 
(2 ore) 

Drept internațional privat 
și elemente de drept 

privat al U.E. 
Notar public Ioana Olaru 

• Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și 
executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea 
unui certificat european de moștenitor 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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3.  Vineri 
26 iunie 

16,00 – 17,30 
17,45 – 18,45 

(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 

4.  Sâmbătă 
27 iunie 

9,00 – 11,20 
(3 ore) 

Drept societar 
Notar public 

Iulia Iordache 

• Transmiterea părților sociale 
• Părțile sociale și acțiunile bunului propriu sau bunului comun 
• Lichidarea la succesiune, declarații privind părțile sociale și acțiunile 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

5.  Sâmbătă 
27 iunie 

11,30 – 13,00 
(2 ore) 

Informatică 
Director CNARNN 
Ionel Mihăescu 

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

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

6.  Sâmbătă 
27 iunie 

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 

 
(*)  Precizăm că instruirea profesională destinată notarilor publici în calitate de entități cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 

656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instruirea unor măsuri de prevenire și combatere a 
finanțării actelor de terorism, republicată, este realizată de doi reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării 
Banilor și nu face parte din modulul de pregătire profesională organizat de Institutul Notarial Român, pentru care s-a achitat taxa de 
participare stabilită potrivit prevederilor legale. 

Având în vedere obligativitatea notarilor publici de a participa la seminarii de instruire organizate de ONPCSB și din motive 
organizatorice pentru a evita deplasarea notarilor publici la o dată ulterioară, s-a apreciat oportună organizarea acestei instruiri la 
aceeași dată cu modulul organizat de INR. 
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