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CAMERA NOTARILOR PUBLICI CRAIOVA          
NOTARI  PUBLICI           
CICLUL II 
SERIA a 2-a 
MODULUL  1           
 

 
O R A R 

15-16 mai 2015 
Cursurile se vor desfășura la sediul Universității din Craiova –  

Aula Facultății de Drept și Științe Administrative, Calea București, nr. 107D Craiova 
 

Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA CURSULUI 

1.  Vineri 
15 mai 

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

(3 ore) 

Drept societar 
Prof. univ. dr. 
Viorel Găină 

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

• Proiecte de divizare a societăților, calcularea onorariului notarial 
• Reprezentarea societăților comerciale prin organele sale și 

prezentarea în situația insolvenței sau a falimetului 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

2.  Vineri 
15 mai 

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

(4 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 

Notar public 
Laura Badiu 

• Încheierea diferitelor tipuri de contracte (contractul de vânzare, 
promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, contractul de 
mandat, contractul de schimb, contractul de donație, contractul 
de împrumut, contractul de renta viageră, contractul de 
întreținere, contractul de tranzacție, contractul de partaj, 
contractul de ipotecă); contractul de societate, contractul de 
arendare, contractul de antrepriză, contractul de depozit, 
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contractul de joc sau de pariu) 
• Constatarea sau declararea nulității prin acordul părților, 

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

• Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind 
operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea 
si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plata 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  Vineri 
15 mai 

17,00-18,30 
(2 ore) 

Elemente de dreptul 
familiei 

Conf. univ. dr. 
Oana Ghiță 

• Regimuri matrimoniale şi convenţiile matrimoniale prin care 
aceste regimuri se aleg de către soți, clauza de preciput; 

• Căsătoria, nulitatea, desfacerea căsătoriei, după caz, 
acordul autorităţii tutelare, obligaţia de întreţinere 

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

4.  Sâmbătă 
16 mai 

10,00-11,30 
11,45-13,15 

(4 ore) 

Elemente de drept civil și 
procedura autentificării 

Notar public Conf. univ. dr. 
Manuela Tăbăraș 

• Încheierea contractului de comodat 
• Vânzarea imobilelor conform Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
• Proceduri notariale în lumina dispozițiilor noii legi penale 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

5.  Sâmbătă 
16 mai 

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

(3 ore) 

Drept internațional privat 
și elemente de drept 

privat al U.E. 
Prof. univ. dr. 

Maria Bianca Predescu 

• Normele conflictuale în materia relațiilor de familie 
• Mandatul autentic încheiat în străinătate necesar pentru 

încheierea unui act autentic în România 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

6.  Sâmbătă 
16 mai 

17,00-18,30 
(2 ore) 

Informatică 
Director CNARNN 
Ionel Mihăescu 

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

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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