
  

Numele şi prenumele Funcţia Perioada desfăşurării 

seminarului 

Localitatea Denumirea seminarului 

Secţia penală 

Ispas Adriana Judecător 18 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 penală  

4-6 aprilie 2016 Bucureşti Reuniunea Reţelei judiciare române în materie penală 
15-17 iunie 2016 Constanţa Seminarul organizat în cadrul proiectului “Legislaţie, 

Economie, Competiţie şi Administraţie – Dezvoltarea unei 
abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţii 
publice” 

26-28 septembrie 2016 Cluj Reuniunea Reţelei judiciare române în materie penală 
25 noiembrie 2016 Bucureşti Reuniunea Reţelei judiciare române în materie penală 
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 

27 februarie 2015 Constanţa Conferinţa cu tema „Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice. 
Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Aspecte teoretice şi 
practice ale judecătorului în cursul urmăririi penale şi judecăţii. 
Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi 
avocaţilor” organizată de U.N.B.R. în conlucrare şi sub egida 
C.S.M. în vederea implementării Proiectului privind relaţiile 
dintre judecători şi avocaţi din perspectiva Avizului nr. 16 al 
Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni 

5-6 martie 2015 Bucureşti  Reuniunea Reţelei judiciare române în materie penală 
23 martie 2015 Constanţa Seminarul cu tema „Combaterea discriminării” 

27-28 aprilie 2015 Bucureşti Conferinţa internaţională cu tema „Avizul nr. 17 (2014) al 
CCJE asupra evaluării activităţii judecătorilor, calităţii justiţiei 
şi respectării independenţei sistemului judiciar – puncte de 
dialog interprofesional în evaluarea judecătorilor şi procurorilor 
din sistemul judiciar român într-o societate democratică” 

25-26 mai 2015 Constanţa Seminarul cu tema “Noul Cod penal” 
4-5 iunie 2015 Braşov Întâlnirea preşedinţilor secţiilor penale din cadrul curţilor de 



  

apel în care vor fi dezbătute aspecte de practică neunitară în 
materia dreptului penal şi a dreptului procesual penal 

8-9 iunie Bucureşti Seminarul de formare a formatorilor organizat în cadrul 
proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului 
judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative 
şi instituţionale” 

18 iunie 2015 Constanţa Întâlnirea judecătorilor de supraveghere a privării de libertate 
organizată potrivit art. 53 alin. 1 din H.C.S.M. nr. 89 din 23 
ianuarie 2014 

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” 

23 septembrie 2015 Bucureşti Conferinţa internaţională cu tema „Dialogul interprofesional 
între judecători, procurori şi avocaţi – necesitate în consolidarea 
Justiţiei în societatea democratică în România” 

12-14 octombrie 2015 Constanţa A doua Reuniune a Reţelei judiciare române în materie penală 
+ Seminarul cu tema “Procedura privind transferul persoanelor 
condamnate. Protocolul de înţelegere dintre România şi Italia în 
vederea îmbunătăţirii cooperării în domeniul transferării 
persoanelor condamnate” 

17-18 februarie 2014 Bucureşti Reuniunea Reţelei judiciare române în materie penală 
19-20 mai 2014 Bucureşti Conferinţa cu tema „Dialog judiciar – prezent şi viitor” 

28 mai 2014 Constanţa Întâlnire de practică neunitară în materie penală organizată 
conform art. 262 din ROI 

18 iunie 2014 Bucureşti Conferinţa aniversară organizată cu ocazia împlinirii a 20 de 
ani de la intrarea în vigoare pentru România a convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

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 

6-7 octombrie 2014  Sinaia Reuniunea reţelei judiciare române în materie penală 
8 octombrie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Hotărâri recente relevante ale Curţii 

Europene a drepturilor omului în materie civilă şi penală” – 
Secţiunea penal 



  

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

10-11 noiembrie 2014  Craiova Seminarul cu tema „Dezvoltarea abilităţilor non-juridice 
specifice profesiei de magistrat prin crearea unei punţi de 
comunicare eficiente între magistraţi şi societate” 

10 decembrie 2014  Bucureşti Prima ediţie a evenimentului „Împreună împotriva traficului de 
persoane” organizat de Centrul European pentru Educaţie şi 
Cercetare Juridică 

22 februarie 2013 Bucureşti Şedinţa de lucru extraordinară a Reţelei judiciare române în 
materie penală 

4 – 7 martie 2013 Craiova 
(curtea de 

apel) 

Modulul de formare/training în domeniul Managementului 
Proiectelor având ca temă „Managementul proiectelor cu 
finanţare europeană” 

10 aprilie 2013 Bucureşti Seminar organizat în cadrul programului naţional 
interinstituţional de pregătire a judecătorilor în valorificarea în 
procesul de apreciere a materialului probator a unor mijloace de 
probă cu valoare ştiinţifică tehnică (expertize voce) a 
interceptărilor, precum şi a documentelor clasificate şi 
declasificate 

25 aprilie 2013 Bucureşti Conferinţa cu tema „Reforma constituţională – Autoritatea 
judecătorească” 

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” 

24-25 octombrie 2013 Constanţa Cooperare judiciară internaţională în materie penală 
18-19 noiembrie 2013 Bucureşti Seminar cu tema „Aplicarea directă a Convenţiei CEDO de 

către instanţele judecătoreşti naţionale” 
 


