
 

    

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 absolvire pentru programe de perfecţionare / specializare şi 

 

vă invita să participaţi la programul de SPECIALIZARE, acreditat ANC, 

 

ASPECTE PRACTICE PRIVIND REDACTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

03 – 06 NOIEMBRIE 2022,  POIANA BRAŞOV, HOTEL RIZZO 
 

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

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:  

Bogdan DUMITRACHE - Formator la Institutul 

Naţional al Magistraturii în perioada 2003 - 2017, 

membru al Comisiei de redactare a  Codului Civil şi al 

Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a 

Codului Civil. 
 

 

AVANTAJE !!! 
 

 În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 
din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, 
pentru promovarea în grad profesional. 

 Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi 
organizaţii, 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 ABSOLVIRE A.N.C., 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,  

recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 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: 
 

•  Clauze privind identificarea părților contractante. Delimitări între filială, sucursală și entități fără personalitate juridică. Implicații 

procesuale și consecințe în faza executării silite. 

• Clauze privind penalitățile. Distincție în funcție de calitatea părților (profesioniști/autorități contractante/persoane fizice/persoane 

juridice) și de tipul de obligație pentru care sunt stipulate. 

•  Clauze privind modificarea contractului prin înlocuirea uneia dintre părți. Cesiunea de creanță și cesiunea contractului. Aspecte 

particulare în legislația achizițiilor publice. 

• Clauze privind încetarea anticipată a contractului. Delimitare între denunțare unilaterală și reziliere.  

• Clauze privind prescripția extinctivă. Aspecte privind modificarea termenului de prescripție. Conduita creditorului în vederea 

valorificării dispozițiilor legale favorabile unei prelungiri a termenului. 

•  Clauze pentru facilitarea executării silite. Constituirea de garanții. Condițiile obținerii unui titlu executoriu. 

 

TARIF DE INSTRUIRE – 920 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanţă  şi coffee 
break pe toată  perioada de desfăşurare a evenimentului. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu 
art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 
129/2000, republicată. 
 

Locurile sunt limitate! 
 
 

TARIF SERVICII HOTELIERE: 1.750 LEI/PARTICIPANT* 
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata 
evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale  (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 
227/2015 art. 291 alin.3 lit. d  şi lit.e) 
*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactaţi coordonatorul de curs. 
 

 
 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată  
la coordonatorul de curs: Delia VRÂNCEANU   
0753 025 995;  021.311.71.01, 0234.313.320  
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com 
expert_audit_group@hotmail.com 
 
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 27 OCTOMBRIE  2022 
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