
  

Numele şi prenumele Funcţia Perioada desfăşurării 

seminarului 

Localitatea Denumirea seminarului 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

Costea Monica 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 cauzele privind litigiile cu 
profesioniştii, în materia insolvenţei, în materia contenciosului 
administrativ şi fiscal  

24-25 iunie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Dreptul insolvenţei” 
2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 

neunitară” 
12-13 decembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Deontologie profesională” 

19 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 cauzele privind litigiile cu 
profesioniştii, în materia insolvenţei, în materia contenciosului 
administrativ şi fiscal  

9 iunie 2015 Constanţa  Întâlnire pentru dezbaterea problemelor de drept care au generat 
o practică neunitară, organizată în temeiul art. 262 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

11-12 iunie 2015 Constanţa Seminarul cu tema „Îmbunătăţirea punerii în aplicare a legislaţiei 
în domeniul dreptului concurenţei: conferinţă pentru judecătorii 
europeni” 

17-18 septembrie 2015 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 
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 

5 septembrie 2014 Mamaia, 
Constanţa 

Seminar de pregătire profesională organizat de U.N.P.I.R.. – 
Filialele Bucureşti, Constanţa şi Braşov, A.E.D.B.F. – Filiala 
Constanţa 

18-19 septembrie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 
14 iunie 2013 Constanţa Stagiul/seminar de pregătire profesională a membrilor Filialei 

U.N.P.I.R. Constanţa 
14-15 noiembrie 2013 Constanţa Seminar cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 

 


