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Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris 

în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare / specializare 

Sunteţi invitat să participaţi la programul de PERFECŢIONARE, ACREDITAT ANC certificatul obţinut fiind recunoscut atât la nivel 

naţional cât şi în Uniunea Europeană, 

 

CONTRACTUL: ÎNCHEIERE, MODIFICARE, ÎNCETARE ŞI EFECTE, 
în conformitate cu prevederile NOULUI COD CIVIL 

modificat şi completat la zi 

30 MAI – 02 IUNIE 2019, SINAIA, HOTEL PALACE 
 

OBIECTIVE: Acest curs se adresează angajaţilor din instituţii publice şi societăţi comerciale responsabili cu  încheierea, 

modificarea, încetarea contractelor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru 

situaţiile excepţionale ce intervin pe parcursul derulării contractelor.   

TRAINER:  

Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 

- 2017, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi 

al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului 

Cod Civil. 

AVANTAJE !!! 
 

 La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi 

organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT! 

 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor. 

CERTIFICARE:  Cursul se adresează, în principal, persoanelor cu pregătire juridică. Pentru aceștia, în urma evaluării, se 

acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de 

supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile 

O.G. 129/2000 republicată, iar pentru eliberarea acestora, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în 

domeniul juridic. Prin caracterul său aplicativ, prin diversitatea problematicilor dezbătute, temele pot interesa și persoane cu alt 

tip de pregătire,  iar pentru aceștia,  se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE. 

 

TEMATICA ABORDATĂ: 
 

 Mecanismul încheierii contractelor. Oferta de a contracta, negocieri precontractuale, consecințe ale ruperii 

intempestive a negocierilor. Semnarea, cu obiecțiuni, a contractului, o soluție în continuare valabilă? 

Antecontractul. Pactul de opțiune.  

 Riscuri pentru creditor: leziunea și impreviziunea. 

 Cauze de ineficacitate a contractelor. Aspecte practice particulare, inclusiv de ordin procedural, privind 

rezoluţiunea şi rezilierea. 

 Clauze de agravare a răspunderii contractuale: clauza penală, pactele comisorii, asumarea răspunderii pentru caz 

fortuit şi forţă majoră, înlăturarea condiţiei punerii în întârziere, decăderea debitorului din beneficiul termenului. 

 Mecanisme contractuale de schimbare a părţilor contractului: cesiunea de creanţă, novația prin schimbare de 

debitor, preluarea de datorie, cesiunea contractului. 

 Proceduri judiciare speciale de recuperare a debitelor născute din contracte: ordonanța de plată și cererile cu 

valoare redusă. 

 Proceduri execuționale de recuperare a debitelor contractuale: contractele-titluri executorii. Avantaje. 

 Soluții şi aspecte practice privind excepțiile aplicate conform Noului Cod Civil, contractelor de achiziții publice. 

 Legislație actualizată; modificări şi completări la zi. 
 
 

TARIF DE INSTRUIRE - 920 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. 
f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, 
republicată, art. 34. 
 

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.260 LEI/PARTICIPANT  
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe 
toată durata evenimentului. 
( TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e) 
serviciile hoteliere sunt opţionale 

 
 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată  
la coordonatorul de curs:  
Adrian ADAMACHE 0753.025.977  021.311.71.01, 
0234.313.320  
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com 
expert_audit_group@hotmail.com 

 
TERMEN DE ÎNSCRIERE:  23  MAI  2019 
în limita locurilor disponibile 
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