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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 

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

naţional cât şi în Uniunea Europeană, 

 

ASPECTE JURIDICE DE INTERES PENTRU  

SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘI INSTITUȚII PUBLICE  

29 IULIE – 02 AUGUST 2020, MAMAIA 
 

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

modificarea, încetarea contractelor din departamentele de  achiziții. 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 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. 

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: 

 Incidente privitoare la încetarea contractului de achiziție publică: Particularități privind rezilierea și denunțarea 
unilaterală. 

 Modificarea contractului de achiziție publică. Noțiune, ipoteze, consecințe. Implicațiile executării lucrărilor 
efectuate în lipsa unor acte adiționale. 

 Certificatul constatator emis de autoritatea contractantă la finalul derulării contractului de achiziție publică. 
Formularea de pretenții împotriva operatorului. Consecințe asupra garanției de bună execuție. Efectele față de 
operator ale constatării unei neexecutări a contractului. 

 Obligațiile care revin angajatorului în temeiul unor hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit drepturi bănești în 
favoarea angajatului. Ipoteze (concediere nelegală, neplata unor sume cu titlu de sporuri). Remedii pentru 
prevenirea și combaterea riscului de creștere a costurilor executării silite. 

 Daune-interese moratorii, penalități, dobândă legală. Criterii de distincție în funcție de izvorul (contractual sau 
extracontractual) al obligației executate cu întârziere și de obiectul obligației (obligația de plată a sumei de bani, 
obligație de a face). Aspecte practice privind formularea cererii de chemare în judecată, respectiv a cererii de 
executare silită pentru repararea integrală a prejudiciului cauza prin întârzierea în executarea obligațiilor. 

 Efectele rapoartelor Curții de Conturi. Contestația împotriva raportului de control. Obligația entității controlate de a 
se regresa împotriva terților pentru repararea prejudiciului. 
 

 

TARIF DE INSTRUIRE - 930 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: 2.600 LEI/PARTICIPANT 
HOTEL DACIA SUD / HOTEL CONDOR / HOTEL RAMADA 
 

 ( 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: Andreea DAVID  0753 025 984  
021.311.71.01, 0234.313.320  
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com 
expert_audit_group@hotmail.com 
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 17 IULIE 2020 
în limita locurilor disponibile 
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