
elementum scelerisque metus pulvinar blandit. 
Curabitur justo erat, placerat ac nunc ac, egestas 
dictum ex. 

Etiam turpis nisl, molestie et hendrerit sed, 
sodales id dui.
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UCDCD

ee rp aa tir t sa rm eve in nt uu tl s d oe P S i t u d i

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

PROGRAM ÎNSCRIERI

CONTACT

TAXĂ DE ȘCOLARIZARE 100 Euro

NUMĂR DE CURSANȚI 50

TOTAL ORE DE PREGĂTIRE 60

NUMĂR CREDITE TRANSFERABILE 8

1. Cerere tip de înscriere, poate fi descărcat de pe site-ul 

http://ucdc.ro/cursuri-postuniv.php;

2. Diploma de licență - copie sau adeverință eliberată de către

 instituția de învățământ superior absolvită, în care se menționează

 faptul că nu a fost eliberată diploma;

3. Copie după certificatul de naștere;

4. Copie după cartea de identitate;

5. Copie după certificatul de căsătorie(dacă este cazul);

6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie din care

 să releve că sunteți apt pentru a urma cursuri;

7. Chitanța care să ateste plata taxei;

8. Dosar plic.

Luni-Vineri 10:00-17:00
la sediul UCDC, corp D1, etaj 1 

Adresă Splaiul Unirii nr. 176, sector 4  

Telefon 021 330 65 39

http://ucdc.ro/cursuri-postuniv.php

office@cursuri-formare.ucdc.ro

CURS 

EXECUTARE 

SILITĂ ÎN 

PROCESUL CIVIL



COMPETENȚE

MISIUNE&OBIECTIVE

TEMATICĂ CURS

►Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor

 și modelelor consacrate în domeniul juridic.

►Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislația, doctrina și jurisprudența

►Elaborarea unui studiu și/sau proiect profesional pornind de la încadrarea juridică

 a unei situații de fapt

►Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă ( cu elemente de interdisciplinaritate), 

cu respectarea palierelor ierarhice.

1. Organizarea și exercitarea profesiei de executor judecătoresc

2. Reguli de efectuare a actelor de executare silită

3. Executarea silită și insolvența

4. Executarea silită în contextul dreptului Uniunii Europene

►Continuarea pregătirii absolvenților de licență prin 

perfecționarea  cunoștințelor de specialitate

►Compatibilizarea nivelului de pregătire național cu cel european

►Dezvoltarea carierei profesionale

►Consolidarea carierei profesionale

►Conectarea mediului de învățare cu mediul de exercitare a profesiei, pentru

o mai bună absorție pe piața muncii a absolvenților.

►Creșterea calității pregătirii și calificării

►Formarea de specialiști în domeniul juridic cu competențe sporite în

 exercitarea profesiei de executor judecătoresc

►Întărirea capacității de fundamentare a deciziilor prin buna cunoaștere a 

mediului de lucru și a legislației în domeniu

►Consolidarea capacității de analiză și evaluare
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