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CAMERA NOTARILOR PUBLICI CONSTANȚA        
NOTARI  PUBLICI             
               

SIMPOZION 
23-24 SEPTEMBRIE 2016 

 
Cursurile se vor desfășura la Hotel IAKI, B-dul Mamaia, Constanța 

 
Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA SIMPOZIONULUI 

1.  
Vineri 

23 septembrie 
2016 

14,00-15,30 
(2 ore) 

Simtinica Viorica șef 
serviciu Direcția de 

Analiză și Prelucrarea 
Informațiilor 

Petre Georgeta Analist 
financiar, Compartiment 

Sancțiuni Internaționale și 
Finanțarea terorismului 

- Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și 
finanțării terorismului- Tipologii; 
- Implementarea regimului sancțiunilor internaționale și indicatori de 
risc privind finanțarea terorismului; 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  
Vineri 

23 septembrie 
2016 

16,00-17,30 Notar public 
Laura Badiu 

- Aspecte practice privind modalitățile de transformare și stingere a 
obligațiilor. 
- Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligațiilor asumate prin credite. Darea în plată, legea dării în 
plată 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de 
notarii publici 

3.  
Sâmbătă 

24 septembrie 
2016 

9,30-11,00 
Conf. univ. dr. 
Notar public 

Codrin Macovei 

- Elemente de drept succesoral și procedura succesorală notarială 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de 
notarii publici 
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4.  
Sâmbătă 

24 septembrie 
2016 

11,15-12,45 
Conf. univ. dr. 
Notar public 

Manuela Tăbăraș 

- Contractul de întreținere versus donația cu sarcină 
- Autentificarea actelor notariale în temeiul unei procuri întocmite în 
străinătate 
- Împăcarea părților în procesul penal. Renunțarea la plângerea 
prealabilă. Implicații în cadrul procedurilor notariale. Procedura 
scoaterii actelor din arhivă în cazul solicitării organelor de 
cercetare/urmărire penală/instanțe judecătorești. Abuzul în serviciu 
- Pactul de preferință - promisiunea unilaterală - pactul de opțiune - 
promisiunea bilaterală comparații și clauze specifice fiecarui tip de 
contract 
- Autentificarea contractelor de vânzare în baza procesului verbal de 
licitație în procedura insolvenței 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de 
notarii publici 

5.  
Sâmbătă 

24 septembrie 
2016 

14,00-15,30 Conf. univ. dr. 
Oana Ghiță 

- Cererile accesorii în materia divorțului. Autoritatea părintească 
- Divorțul cu element de extraneitate. Regulament CE 2201/2003 și 
dispozițiile de drept internațional privat ale Codului civil în materie 
-Convenția matrimonială 
- Regimurile matrimoniale convenționale 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de 
notarii publici 

6.  
Sâmbătă 

24 septembrie 
2016 

15,45-17,15 Expert 
Bogdan Dumitrache 

- Cesiunea de contracte 
- Principiul specializării capacității de folosință 
- Dezmembrămintele dreptului de proprietate 
- Contractul de comodat/închirere 
- Masele patrimoniale 
- Contractul de tranzacție. Acordul de mediere. Hotărârea de expedient. 
Implicații în cazul procedurilor notariale 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse de 
notarii publici 
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