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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  A.N.C., certificatul obţinut fiind recunoscut atât la nivel 
naţional cât şi în Uniunea Europeană, 

SCHIMBĂRI ȘI MODIFICĂRI ÎN PROCEDURA CIVILĂ: 
Legea nr.310/2018 și jurisprudență relevantă (inclusiv decizii CCR și ÎCCJ),  

cu impact asupra desfășurării proceselor 

21 – 24 MARTIE 2019, SINAIA, HOTEL PALACE 
 

OBIECTIVE: Cursul se adresează juriştilor, avocaţilor, angajaţilor aparţinând diverselor organizaţii şi companii, societăţilor comerciale şi 
instituţiilor publice locale şi centrale. Prin participarea la acest curs, se urmăreşte însuşirea schimbărilor şi modificărilor din Codul Civil şi 
Codul de Procedură Civilă, aşa cum este văzută de legiuitor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii practice 

integrate cu accent pe jurisprudență relevantă (inclusiv decizii CCR și ÎCCJ), în conformitate noul Cod de procedură civilă şi Legea 
nr.310/2018 şi nu în ultimul rând a legislaţiei modificată la zi. 
 

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! 

 
 

 

CERTIFICARE: Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE, iar pentru jurişti, în urma 

evaluării, se acordă CERTIFICAT de SPECIALIZARE 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.  
 

ASPECTE PRACTICE, TEME ŞI DEZBATERI PRIVIND:  

1. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr.310/2018 

 1.1. Aspecte de drept tranzitoriu: aplicarea în timp a noii legi. 

 1.2. Modificări pentru punerea în aplicare a unor decizii, cu impact normativ, ale Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație 

și Justiție; privire specială asupra căii de atac a recursului:  

 generalizarea recursului în litigiile evaluabile în bani,  

 determinarea instanței competente,  

 eliminarea procedurii de filtru în fața Înaltei Curți,  

 soluțiile pe care aceasta poate să le pronunțe. 

 1.3. Modificări „autentice” (neprovocate de decizii cu caracter normativ), cu o privire specială în ceea ce privește lărgirea sferei 

cazului de incompatibilitate prevăzut la art.41 alin.(1) C.proc.civ., eliminarea căii de atac separate împotriva încheierii de respingere a cererii 

de intervenție, modificări în privința comunicării, prin fax și email, a actelor de procedură; reducerea motivelor de anulare a cererii în 

procedura regularizării, înlăturarea obligației instanței de a fixa un termen de judecată ulterior celui în care a declarat încetarea procesului, 

consemnarea declarațiilor martorilor, introducerea unui nou caz de suspendare facultativă a judecății (cazul sesizării, într-o cauză similară, a 

CJUE pentru pronunțarea unei decizii preliminare), repunerea în termen, din oficiu, a părții care a declarat calea de atac în termenul indicat, 

în mod greșit, de judecătorul care a pronunțat hotărârea. 

2. Decizii recente, cu valoare normativă, pronunțate de Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție. 

 2.1. Decizii de admitere a unor excepții de neconstituționalitate. 

 2.2. Decizii pronunțate cu privire la cereri pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. 

 2.3. Decizii pronunțate în cadrul unor recursuri în interesul legii. 
 

TARIF DE INSTRUIRE  - 930 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, expert_audit_group@hotmail.com, 
eag.bucuresti@gmail.com 
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 14 MARTIE 2019 
în limita locurilor disponibile 
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