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11 martie 2016 Constanţa  Întâlnire aferentă trimestrului I al anului 2016, organizată în temeiul art. 
26 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 
pentru dezbaterea problemelor de drept care au generat o practică 
neunitară în materie civilă, minori şi familie, conflicte de muncă şi 
asigurări sociale,  

12 – 13 mai 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Engleză juridică” 
19 – 20 mai 2016 Iaşi Conferinţa naţională a punctelor de contact ale Reţelei naţionale de 

judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene - 
EuRoQuod 

2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară neunitară” 
12-13 decembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Deontologie profesională” 

15 decembrie 2016 Constanţa  Întâlnire aferentă trimestrului IV al anului 2016, organizată în temeiul 
art. 26 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, pentru dezbaterea problemelor de drept care au generat o 
practică neunitară în materie civilă, minori şi familie, conflicte de 
muncă şi asigurări sociale,  

25 februarie 2015 Constanţa  Întâlnire pentru dezbaterea problemelor de drept care au generat o 
practică neunitară în materie civilă, minori şi familie, conflicte de 
muncă şi asigurări sociale, organizată în temeiul art. 262 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

23 martie 2015 Constanţa Seminarul cu tema „Combaterea discriminării” 
9 aprilie 2015 Constanţa  Întâlnire pentru dezbaterea problemelor de drept care au generat o 

practică neunitară, aferentă trimestrului I/2015, organizată în temeiul 
art. 262 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti la nivelul Secţiei I civile 

12 iunie 2015 Constanţa  Întâlnire pentru dezbaterea problemelor de drept care au generat o 
practică neunitară în materie civilă, minori şi familie, conflicte de 
muncă şi asigurări sociale, organizată în temeiul art. 262 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

2 iulie 2015 Constanţa Conferinţa cu tema „200-2015: 10 ani de evoluţie a managementului 
judiciar de la adoptarea Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul 
proprietăţii şi justiţiei” 

22-24 ianuarie 2014 Sovata Cursul dedicat învăţării mixte „Realizarea, postarea online şi 
implementarea materialelor eLearning” (etapa I) 

14 februarie 2014 Constanţa Întâlnirea de dezbateri profesionale cu tema „Probleme de practică 
neunitară în materia exproprierii” 



  

19-21 februarie 2014 Sovata Cursul dedicat învăţării mixte „Realizarea, postarea online şi 
implementarea materialelor eLearning” (etapa II) 

27 martie 2014 Constanţa Seminar cu tema “Reglementarea executării silite în noul Cod de 
procedură civilă” 

Decembrie 2013 – 
aprilie 2014 

Curs online, 
eLearning 

Curs online, eLearning, de formare profesională continuă “The 
European Judicial Area in the Sphere of Employment and Social 
Affairs” – Escuela Judicial Spania, european Judicial Training Network 

Aprilie 2014 Curs online, 
eLearning 

Curs online, eLearning, de formare profesională continuă “The Judge 
within the European Judicial Space: civil and commercial matters” – 
Escuela Judicial Spania, european Judicial Training Network 

30 iunie 2014 Constanţa Conferinţa cu tema „Curtea de Apel Constanţa la 100 de ani de la 
înfiinţare. Provocări şi perspective determinate de reforma 
managementului judiciar, respectiv de intrarea în vigoare a noilor 
coduri (penale şi civile” – Secţiunea management judiciar şi Secţiunea 
de drept civil şi drept procesual civil 

8 octombrie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Hotărâri recente relevante ale Curţii Europene a 
drepturilor omului în materie civilă şi penală” – Secţiunea civil 

31 octombrie 2014 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme de practică neunitară în materie penală şi 
civilă” – Secţiunea de drept civil şi drept procesual civil 

6-7 noiembrie 2014 
 

Constanţa Seminar cu tema „Noul Cod civil” 

24-25 noiembrie 2014 Bucureşti  Conferinţa naţională a punctelor de contact ale Reţelei naţionale de 
judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene - 
EuRoQuod 

23 – 24 mai 2013 Bucureşti  Conferinţa naţională a punctelor de contact ale Reţelei naţionale de 
judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene - 
EuRoQuod 

29 mai 2013 Bucureşti Întâlnirea organizată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu preşedinţii 
secţiilor civile ale curţilor de apel în scopul dezbaterii problemelor de 
drept care generează sau pot genera o jurisprudenţă neunitară în 
aplicarea dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă 

30 – 31 mai 2013 Constanţa Seminar organizat de Curtea de Apel Constanţa în colaborare cu I.N.M. 
cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 

6 iunie 2013 Constanţa Seminar organizat de Curtea de Apel Constanţa în colaborare cu I.N.M. 
cu tema „Management judiciar, dezvoltare personală. Particularităţi ale 
managementului în instanţe” 

31 octombrie – 1 
noiembrie 2013 

Constanţa Seminar cu tema „Noul Cod civil” 

21-22 noiembrie 2013 Constanţa Seminar cu tema "Proceduri speciale de judecată în dreptul Uniunii 
Europene. Competenţa instanţelor, recunoaşterea şi executarea 



  

hotărârilor judecătoreşti în Uniunea Europeană" 
27-29 noiembrie 2013 Bucureşti Conferinţă internaţională în materia noului Cod civil şi noului Cod de 

procedură civilă 
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4-5 aprilie 2016 CA Ploieşti Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 
23-24 mai 2016 CA Iaşi Seminarul cu tema „Dreptul muncii şi asigurărilor sociale” 
23-24 iunie 2016 CA Cluj Seminarul cu tema „Dreptul muncii şi asigurărilor sociale” 

15-16 septembrie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Practica instanţelor naţionale în materia litigiilor 
de muncă şi asigurări sociale în cauze în care este incident dreptul 
UE” 

3-4 noiembrie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Dreptul muncii şi asigurărilor sociale” 
17-18 noiembrie 2016 CA Ploieşti Seminarul cu tema „Dreptul muncii” 
28-29 noiembrie 2016 Piatra Neamţ 

 
Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă – Căile de atac” 

19-20 martie 2015 CA Craiova Seminarul cu tema „Noul Cod civil” 
16-17 aprilie 2015 Bucureşti Conferinţa naţională privind aspecte de practică neunitară intervenite 

de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi Noului Cod de 
procedură civilă 

23-24 aprilie 2015 Bucureşti Seminar de formare a grefierilor în domeniul eticii şi deontologiei 
profesionale 

7-8 mai 2015 Bucureşti Seminar de formare a grefierilor în domeniul eticii şi deontologiei 
profesionale 

14-15 mai 2015 CA Galaţi Seminarul cu tema „Noul Cod civil” 
18-19 mai 2015 CA Constanţa Seminarul cu tema „Drept procesual civil” adresat grefierilor din 

circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Constanţa organizat de 
Şcoala Naţională de Grefieri la sediul curţii de apel 

4-5 iunie 2015 Cluj Seminarul de formare a grefierilor în domeniul managementului 
timpului şi al cauzelor 

8-9 iunie 2015 CA Braşov Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 
24-26 iunie 2015 Constanţa Seminarul cu tema „Comunicare şi deeontologie” 
29-30 iunie 2015 CA Piteşti Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 

17-18 septembrie 2015 Bucureşti Seminarul cu tema “Dreptul muncii” 
18 septembrie 2015 Piteşti Seminarul cu tema “Dreptul muncii şi al securităţii sociale” 



  

29-30 octombrie 2015 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod civil” 
10-11 decembrie 2015 Bucureşti Seminarul cu tema „Practica instanţelor naţionale în materia litigiilor 

de muncă şi asigurări sociale în cauze în care este incident dreptul 
UE” 

8 aprilie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” organizat de SNG 
9 aprilie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” organizat de SNG 

22-23 mai 2014 Curtea de Apel 
Piteşti 

Seminarul cu tema „Noul Cod civil” 

19-20 iunie 2014 Curtea de Apel 
Galaţi 

Seminarul cu tema „Noul Cod civil” 

4-5 septembrie 2014 Bucureşti Seminar de formare a formatorilor SNG în domeniul managementului 
timpului şi managementului cauzelor 

8 septembrie 2014 Bucureşti Seminar de formare a formatorilor SNG în domeniul managementului 
timpului şi managementului cauzelor 

15 septembrie 2014 Bucureşti Seminar în domeniul dreptului muncii 
18-19 septembrie 2014 Curtea de Apel 

Ploieşti 
Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 

25-26 septembrie 2014 Bucureşti  Seminar de formare a grefierilor în domeniul managementului 
timpului şi al cauzelor 

2-3 octombrie 2014 Curtea de Apel 
Bucureşti 

Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 

16-17 octombrie 2014 Bucureşti Seminar în domeniul dreptului muncii şi asigurărilor sociale – 
Practica instanţelor naţionale în materia litigiilor de muncă şi 
asigurări sociale în care este incident dreptul UE 

23-24 octombrie 2014 Iaşi Seminar de formare a grefierilor în domeniul managementului 
timpului şi al cauzelor 

31 octombrie 2014 Curtea de Apel 
Constanţa 

Conferinţa cu tema „Probleme de practică neunitară în materie penală 
şi civilă” 

17-18 noiembrie 2014 Bucureşti Seminarul cu tema „Drept procesual civil. Căi de atac. Asigurarea 
unei practici judiciare unitare” 

 

 


