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Judecător 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,  

25-27 mai 2016 Daneş, judeţul 
Mureş 

Cursul cu tema „Legislaţia în serviciul naturii – arii protejate, evaluarea impactului asupra 
mediului, evaluarea adecvată” organizat prin programul de Cooperare Elveţiano-Român 

3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară neunitară” 
23-24 iunie 2016 Bacău Întâlnirea preşedinţilor secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel dedicată 

discutării aspectelor de practică neunitară în materia dreptului civil şi dreptului procesual 
civil 

7-8 noiembrie 2016 Bucureşti Întâlnirea preşedinţilor secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel dedicată 
discutării aspectelor de practică neunitară în materia litigiilor de muncă şi asigurărilor 
sociale 

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,  

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 

16-17 aprilie 2015 Bucureşti Conferinţă naţională în materia Noului Cod civil şi a Noului Cod de procedură civilă 
28-29 mai 2015 Bucureşti Seminarul cu tema „Discriminarea în raporturile de muncă” organizat de Uniunea 

Judecătorilor din România 
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 

2-6 noiembrie 2015 Bucureşti Seminarul cu tema „Engleză juridică” 
14 februarie 2014 Constanţa Întâlnirea de dezbateri profesionale cu tema „Probleme de practică neunitară în materia 

exproprierii” 
 

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 drept civil şi drept procesual civil 

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” 

27-29 noiembrie 2013 Bucureşti Conferinţă internaţională în materia noului Cod civil şi noului Cod de procedură civilă 


