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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 absolvire pentru programe de perfecţionare / specializare 

Centrul de formare/specializare/perfecţionare profesională EAG, vă invită să participaţi la cursul de perfecţionare: 

ASPECTE DE PRACTICĂ ÎN MATERIA EXECUTĂRII SILITE 

05 – 08 MARTIE 2020, SINAIA, HOTEL PALACE 
 

OBIECTIVE: Cursul se adresează juriştilor, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, angajaţilor aparţinând diverselor organizaţii şi 
companii, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice locale şi centrale, departamentelor executare silită. Prin participarea la acest 
curs, se urmăreşte: cunoaşterea  reglementărilor aplicabile materiei executării silite; însuşirea unor instrumente şi dobândirea unor 
cunoştinţe şi abilităţi în sensul evaluării procedurii de executare silită; emiterea unor judecăţi de valoare cu privire la procedurile 
execuționale; abilitatea de a înţelege şi analiza noţiunile executării silite; creşterea capacităţii de soluţionare a speţelor, în conformitate 
cu prevederile legislaţiei de specialitate. 
 

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

solicitare şi în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de ABSOLVIRE 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. 

nr.129/2000 republicată.  
 
 

 

ASPECTE PRACTICE, TEME ŞI DEZBATERI, fără a se limita la acestea, PRIVIND: 

 

 Poprirea asupra disponibilităților din conturile bancare. 

 Poprirea asupra veniturilor datorate debitorului poprit de către terți. Venituri exceptate de la poprire.  

 Efectele suspendării executării silite asupra popririi înființate anterior suspendării. 

 Ridicarea popririi. Cazurile în care se ridică poprirea. Cui revine sarcina ridicării popririi și în ce termen ? 

 Sechestrul execuțional. Impedimente la aplicarea măsurii. Efectele măsurii. 

 Vânzarea silită la licitație publică. Procedura de valorificare. Raportul dintre prețul de începere a licitației și prețul de 

adjudecare. Riscurile valorificării prin licitație publică. 

 Contestația la executare: termen, motive, efectele hotărârii judecătorești de admitere, respectiv de respingere a 

contestației. Suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare. 

 Raportul dintre insolvență și executare silită. Efectul suspendării executărilor silite prin deschiderea procedurii de 

insolvență. Excepții de la regula suspendării. 

Deosebita experiență a lectorului este pusă la dispoziția participanților prin răspunsuri documentate din practică, la 
întrebările provenite din activitatea proprie. 

 
TARIF DE INSTRUIRE  - 920 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic . 

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, art. 34. 
 

TARIF SERVICII HOTELIERE:  1.380 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  si lit. e) 

serviciile hoteliere sunt opţionale 
 
 
 

 ÎNSCRIERI: 
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la 

coordonatorul de curs: Mihaela FULGA 0753 025 982 

021.311.71.01, 0234.313.320 

e-mail: office@expertaktiv.ro, 

expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com. 

 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 27 FEBRUARIE 2020 
în limita locurilor disponibile 
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