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

12 – 13 mai 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Engleză juridică” 
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 

26-27 septembrie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Judicial Teining on Financial 
Instruments” 

3-4 noiembrie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema “Dreptul insolvenţei” 
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  

27 februarie 2015 Constanţa  Întâlnire pentru dezbaterea problemelor de drept care au 
generat o practică neunitară în materie civilă - litigii cu 
profesionişti, contencios administrativ şi fiscal, organizată în 
temeiul art. 262 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti 

13-17 mai 2015 Florenţa, 
Italia 

Seminarul organizat de Institutul Universitar European din 
Florenţa în domeniul dreptului concurenţei (a doua etapă) 

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 Bucureşti Seminarul cu tema „Acces to administrative justice in order to 
seek fundamental rights” 

22-24 iunie 2015 Bârlad Seminar în materia Comunicării publice şi relaţiei cu mass-
media 

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 

Octombrie 2014 Austria  Programul de schimb al autorităţilor judiciare 2014, organizat 
de către Institutul Naţional al Magistraturii şi Reţeaua 
Europeană de Formare Judiciară  

11-15 noiembrie 2014  Florenţa, 
Italia 

Seminar în domeiul dreptului concurenţei organizat de 
Institutul  European din Florenţa 

13 – 15 februarie 2013 Braşov Reuniunea organizată de Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru 
Refugiaţi din România în cadrul Proiectului „Bune practici în 
combaterea imigraţiei ilegale şi returnare” derulat în 
colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări şi cu 
sprijinul Curţii de Apel Bucureşti 

3 – 5 iunie 2013 Budapesta 
Ungaria 

Seminarul cu tema „EU Law on Industrial Emission” 

26 – 27 septembrie 
2013 

Bucureşti Seminarul cu tema “Drept administrativ” 

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 

 


