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Atelierul nr. 1 – 3 ore
Metodologia actului juridic
Modul de elaborare a contractului:
-- initierea si desfasurarea negocierilor in vederea incheierii contractului – incidenta disp. Art.
1183-1184 NCC;
-analiza situatiei prezentate;
- stabilirea raportului juridic care exprima vointa partilor;
- studiul legislatiei incidente;
- structura textului;
- redactarea propiu zisa ( elemente de sintaxa, vocabular juridic adecvat, prezentarea vizuala
Elementele contractului;
- redactarea unor elemente generale: titlul – dupa stabilirea naturii juridice a contractului preambulul, definitiile, partile si calitatea acestora, obiectul, durata, pret si modalitatea de plata,
efectele contractului, sanctiunile in caz de neexecutare a contractului, forta majora, incetarea
contractului, garantii, .
- redactarea altor clauze in functie de specificul contractului: clauza de confidentialitate,
protectia datelor cu caracter personale, clauza de impreviziune, de denuntare unilaterala, de
rezolutiune unilaterala, pacte comisorii, clauza penala, clauza de modificare a raspunderii,
clauza prin care se modifica regimul juridic al prescriptiei extinctive, clauza compromisorie,
conflict de interese, legea aplicabila, cesiunea contractului, etc.
Atelierul nr. 2 – 3 ore
Condițiile esențiale pentru validitatea contractului:
-

Capacitate, consimtamant, obiect determinat si licit, cauza licita si morala;

-

Respectarea regulilor aplicabile in cadrul elaborarii contractului.

-

Principiul consensualismului - forma ceruta ad validitateam, ad probationem, pentru
opozabilitate fata de terti

Clauzele contractuale.
Clasificare; caracteristici; efecte juridice
- Clauze externe
- Clauze standard
- Clauze neuzuale
- Clauze reputate nescrise.
- Clauze abuzive si despre contractele de adeziune (art. 1175 NCC)

Atelierul nr. 3 – 3 ore
Metodologia actului judiciar
Modul de exercitare a dreptului material la acțiune
- acțiunea civilă; elementele acțiunii civile.
- relevanța corectei calificări juridice a actelor și faptelor deduse judecății;
- clarificarea notiunilor tehnico-juridice “actiune civila”, “cerere”, “aparare”
Condițiile de exercitare a acțiunii civile:
-

formularea unei pretentii;

-

interesul;

-

capacitatea procesuala;

-

calitatea procesuala

Atelierul nr. 4 – 3 ore
Cererea de chemare în judecată:
-

cuprinsul cererii

-

sanctiunile aplicabile in cazul lipsei mentiunilor cererii de chemare in judecata;

-

conditiile extrinseci cererii de chemare in judecata

Cererea de încuviințare a probatoriului si incidenta dispozitiilor art.249-264 NCPC privind
problema propunerii, discutarii si incuviintarii probelor;
Modul de elaborare a interogatoriului si de administrare a acestuia;
Modul de propunere a martorilor, redactarea planului de audiere a acestora, etc.
Modul de elaborare a obiectivelor pentru expertiza

Bibliografie

Fl.A.Baias, E.Chelaru, R.Constantinovici, L.Macovei (coord.), Noul Cod Civil.Comentariu pe
articole, Ed.a 2-a, Ed.C.H.Beck,2014
G. Boroi, M . Stancu, Drept procesual civil, Ed.a 5-a, Ed.Hamangiu, 2020

V.M. Ciobanu, T.C.Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil.Drept execuțional.Arbitraj.Drept
notarial,Ed.a 2-a, Ed.Național, București,2018

BIBLIOGRAFIE OPTIONALA:
Carmen - Nicoleta Barbieru,Tehnica redactarii unui contract,Universul Juridic, 2014;
Carmen - Nicoleta Barbieru, Contracte civile speciale, Elaborare, comentarii, modele, Universul
Juridic, 2016

Lista materialelor
didactice necesare

La evaluare se iau în considerare:

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor

Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai
elementele care sunt incidente)
30 %

- rezultatele obținute la testarea scrisă
- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.
- alte activităţi (precizaţi) :.
Cerinţe minime pentru promovare:

-

Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu
Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale
Raspunsurile să nu cuprindă erori grave
Activitate minimă la activitățile practic-aplicative

70%

Cerință de prezență stabilită de formator*:

(a se completa, dacă este mai mare decât minimul regulamentar) %

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50%
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