
  

Numele şi prenumele Funcţia Perioada desfăşurării 

seminarului 

Localitatea Denumirea seminarului 

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

Stanciu Nicolae Vicepreşedinte 11 martie 2016 Constanţa  Întâlnire aferentă trimestrului I al anului 2016, organizată de Secţia I 
civilă 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,  

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  

2 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 
neunitară” 

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  

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  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 martie 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 

23 martie 2015 Constanţa Seminarul cu tema „Combaterea discriminării” 
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 

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 

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 management judiciar 

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 

8 octombrie 2014 Constanţa Seminarul cu tema „Hotărâri recente relevante ale Curţii Europene a 
drepturilor omului în materie civilă şi penală” – Secţiunea civil 

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 

1 martie 2013 Bucureşti Conferinţa de încheiere a proiectului „Analiză independentă privind 
eficienţa sistemului judiciar 

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 

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” 
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Stanciu Nicolae Vicepreşedinte 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” 

 
 
 


