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Judecător 7 aprilie 2016 Bucureşti Conferinţa naţională de contencios administrativ 
2-3 septembrie 2016 Constanţa Seminarul de pregătire profesională organizat de U.N.I.P.I.R. – 

Filialele Braşov, Bucureşti şi Constanţa 
3-4 noiembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă” 

24-25 noiembrie 2016 Giroc, 
Timişoara 

Seminarul organizat în domeniul membrilor comisiilor de evaluare a 
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor 

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 

19-20 iunie 2015 Constanţa Seminarul de pregătire profesională organizat de Uniunea Naţională a 
Practicienilor în Insolvenţă din România – Filiala Constanţa 

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 

9 octombrie 2015 Constanţa Conferinţa cu tema „Aspecte de drept bancar. Activitatea de 
creditare” 

22-23 octombrie 2015 Sibiu Seminar organizat de Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor în vederea unificării practicii jurisdicţionale 

30-31 octombrie 2015 Bucureşti Conferinţa Naţională de Insolvenţă – ediţia a III-a organizată de 
Institutul Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă 
organizată în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană şi cu 
sprijinul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România 

9-10 decembrie 2015 Bucureşti Seminar în domeniul formării membrilor comisiilor de evaluare a 
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor 

3-4 aprilie 2014 Constanţa Conferinţa internaţională cu tema „Reforma statală prin prisma noilor 
coduri juridice” organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa 

3-5 aprilie 2014 Bucureşti Colocviu cu tema „Managementul crizei bancare. Insolvenţă şi 
faliment” organizat de Asociaţia Europeană Bancară şi Financiară 
Plateaus şi Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir 



  

17 aprilie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Aspecte de noutate în teoria şi practica materiei 
contenciosului administrativ” organizat de Baroul Constanţa 

26 aprilie 2014 Snagov Seminarul cu tema „Dreptul insolvenţei” 
22 mai 2014 Târgu Mureş Întâlnirea în cadrul căreia urmează a fi dezbătute aspecte de practică 

neunitară în materia litigiilor cu profesionişti şi în materia insolvenţei 
23-24 mai 2014 Târgu Mureş Conferinţa dedicată modificărilor intervenite în materia insolvenţei 

prin noul Cod adoptat recent de Parlamentul României 
10-11 iunie 2014 Bucureşti Worhshop în domeniul managementului judiciar organizat în cadrul 

Proiectului „Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România 
de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” 

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 

3-4 octombrie 2014 Bucureşti Conferinţa naţională de insolvenţă organizată de Institutul Naţional 
de pregătire a Practicienilor în Insolvenţă în parteneriat cu 
Universitatea Româno-Americană şi cu sprijinul Uniunii Naţionale a 
Practicienilor în Insolvenţă din România 

31 octombrie 2014 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme de practică neunitară în materie penală 
şi civilă” – Secţiunea litigii cu profesionişti, insolvenţă, contencios 
administrativ şi fiscal 

6-7 noiembrie 2014 Bucureşti Seminarul de formare a membrilor comisiilor de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor şi procurorilor 

5-7 decembrie 2014  Poiana 
Braşov 

Colocviu şi seminar de pregătire profesională UNPIR  

11 – 13 aprilie 2013 Bucureşti Colocviu internaţional organizat de Asociaţia Europeană pentru 
Drept Bancar şi Finanaciar România cu tema „Preocupări în 
domeniul financiar-bancar în contextul modificărilor survenite la 
nivel european” 

24 mai 2013 Constanţa Probleme actuale în domeniul protecţiei consumatorilor. Sistemul 
bancar între interesul persoanelor şi interesul general 

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 

31 mai – 2 iunie 2013 Mamaia Noul Cod de procedură civilă – aplicabilitate în domeniul achiziţiilor 
publice – pregătire profesională a consilierilor CNSC (formator) 

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” 

14 iunie 2013 Constanţa Stagiul/seminar de pregătire profesională a membrilor Filialei 
U.N.P.I.R. Constanţa 



  

27 septembrie 2013 Bucureşti Conferinţa organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice dedicată 
clarificării unor probleme de procedură civilă a căror dificultate a fost 
evidenţiată în cadrul aplicării practice a noului Cod de procedură 
civilă 

8 – 9 noiembrie 2013 Atena, Grecia Conferinţa AEDBF – Aniversarea a 25 de ani a legii financiare şi 
bancare 

4-6 decembrie 2013 Bucureşti Conferinţă internaţională în materia noului Cod civil şi noului Cod de 
procedură civilă 
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Pulbere Georgiana Judecător 15 mai 2015 Constanţa Pregătire profesională a practicienilor în insolvenţă stagiari 
organizată de Institutul Naţional de pregătire a Practicienilor în 
Insolvenţă 

 
 

 

 
 


