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O R A R 
02-03 octombrie 2015 

Cursurile se vor desfășura la, 
Complexul Turistic Conacul Domnesc, Strada Agronomului, nr. 445, Șcheia, jud. Suceava 

 
Nr. 
crt. Ziua Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator TEMA CURSULUI 

1.  
Vineri 

02 octombrie 
2015 

13,00–14,30 
14,45-16,15 

(4 ore) 

Elemente de dreptul 
familiei 

Lector univ. dr. 
Lucia Irinescu 

• 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 

2.  
Vineri 

02 octombrie 
2015 

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

(3 ore) 

Informatică 
Director CNARNN 
Ionel Mihăescu 

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

• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

3.  
Sâmbătă 

03 octombrie 
2015 

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

(4 ore) 

Drept internațional privat 
și elemente de drept 

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

Augustin Fuerea 

• 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 
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4.  
Sâmbătă 

03 octombrie 
2015 

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

(3 ore) 

Drept fiscal 
Prof. univ. dr. 

Dan Drosu Șaguna 

• Fiscalitatea biroului notarial și a societății civile notariale 
• Răspunderea juridică a notarului public pentru neîndeplinirea 

obligațiilor fiscale 
• Principalele modificări aduse de noul cod fiscal – Legea nr. 227/2015 

publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 

5.  
Sâmbătă 

03 octombrie 
2015 

16,00-17,30 
17,45-18,45 

(3 ore) 

Drept societar 
Conf. univ. dr. 
Mihaela Tofan 

• 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 falimentului 
• Dezbateri: întrebări și răspunsuri 
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