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CURS CONTRACTE 

 

Brașov, 14-16 august 2020 

 

Vă înaintăm prin prezenta ofertă propunerea de colaborare în domeniul formării profesionale cu scopul 

înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema: „GHID PRACTIC DE 

CONTRACTE - negocierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor civile/între 

profesioniști”. 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să 

înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de 

formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și 

profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și 

performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri 

corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele 

participării la evenimentele noastre.  

 

Tematica cursului: 

1. Actul juridic. Contractul: 

• generalităţi; 

• clasificare; 

• condiţiile actului juridic / contractului; 

• modalităţile actului juridic / contractului: termenul şi condiţia; 

• efectele actului juridic / contractului; 

• nulitatea actului juridic / contractului. 

 

 

2. Încheierea contractului: 

• reguli privind încheierea contractului; 

• negocieri precontractuale - relevanţă; 
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• încheierea contractului prin reprezentant; 

• oferta şi acceptarea ofertei; 

• timpul şi locul încheierii contractului. 

 

 

3. Pactul de opţiune şi promisiunea de a contracta. 

 

 

4. Efectele Contractelor - elemente specifice: 

• Principiul relativităţii efectelor contractului şi excepţii; 

• Impreviziunea; 

• Principiul opozabilităţii efectelor contractului şi excepţii. 

 

 

5. Conţinutul contractului. 

 

 

6. Tipuri de contracte şi clauze: 

• clasificarea contractelor; 

• tipuri de clauze cu regim specific. 

 

 

7. Interpretarea contractului. 

 

 

8. Riscul contractual. 

 

 

9. Răspunderea contractuală: 

• generalităţi; 

• clauze de modificare a răspunderii; 

• cauze exoneratoare de răspundere. 

 

 

10. Executarea contractului: 

• plata; 

• executarea silită a obligaţiilor: 

-  punerea în întârziere; 

-  executarea în natură; 

-  executarea prin echivalent: evaluarea prejudiciului; arvuna şi clauza penală; 

• cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor. 
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11. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor. 

 

 

12. Mijloacele de protecţie a creditorului. 

 

 

13. Modificarea contractului. 

 

 

14. Transmiterea şi transformarea obligaţiilor. 

 

 

15. Stingerea obligaţiilor. 

 

 

16. Cesiunea contractului. 

 

 

Costuri:  

Taxa servicii instruire: 750 lei (nu se percepe TVA). Discount acordat pentru înscrierea mai multor 

participanți. 

*Include: mapă de lucru, suport de curs, pauze de cafea, diplomă de participare. 

 

Taxa servicii cazare (opțional): 850 lei (TVA inclus). Bonus: cazare și mic dejun gratuite pentru 

însoțitor. 

*Include: cazare 2 nopți și pensiune completă pentru participantul la curs. 

 

 

Pentru înregistrare vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere completat la adresa de e-mail 

training@focus-training.ro sau la numarul de fax 031.780.14.73. 

 

 

IMPORTANT: pentru mai multe persoane interesate, cursul se poate organiza și personalizat, în 

condiții financiare avantajoase, la sediul entității dumneavoastră! 

 

 

 

Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul www.focus-training.ro.  

 

 

 

mailto:training@focus-training.ro
http://www.focus-training.ro/
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Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm cursuri de instruire personalizate și pentru alte 

teme. Dintre acestea, menționăm:  

• Control intern managerial. 

• Management de proiect. 

• Audit public intern. 

• Excel - inițiere/avansat. 

• Managemetul contractelor de lucrări. 

• Control financiar preventiv si control financiar de gestiune. 

• Management public. 

• MS Project. 

• Revendicări. 

• Expropriere. 

• Revisal. 

• Protecția datelor cu caracter personal - GDPR. 

 

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a 

sesiunilor de instruire. 

 

 

 
Cu stimă,                                                                                                                      

Cosmin Constantin                                                                                                      

Managing Partner 

0762.278.969                                                                          


