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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Perioada desfăşurării 
seminarului 

Localitatea Denumirea seminarului 

Secţia I civilă 
1. Lefter Gabriel Preşedinte 

instanţă 
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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 
neunitară” 

22 noiembrie 2016 Bucureşti Conferinţa finală organizată în cadrul proiectului bilateral 
derulat de Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul 
Judiciar din Olanda, privind „Îmbunătăţirea eficienţei şi 
calităţii sistemului judiciar, cu accent pe o alocare 
echilibrată a resurselor printr-un management judiciar 
adecvat” 

15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

2. Anghel Răzvan Preşedinte secţie  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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

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



  

19 – 20 mai 2016 Iaşi Conferinţa naţională a punctelor de contact ale Reţelei 
naţionale de judecători-coordonatori în materia dreptului 
Uniunii Europene - EuRoQuod 

2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 
neunitară” 

12-13 decembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Deontologie profesională” 
15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

3. Bădulescu Mariana 
 

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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

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 

7-8 noiembrie 2016 Bucureşti Întâlnirea preşedinţilor secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi curţilor de apel dedicată discutării aspectelor de 
practică neunitară în materia litigiilor de muncă şi 
asigurărilor sociale 

12-13 decembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Deontologie profesională” 
15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

4. Bondoc Irina Judecător 2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 



  

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

15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

5. Ganea Mihaela 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

20-22 aprilie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Regulamentul (UE) 1215/2012 privind 
competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor civile în materie civilă şi comercială: cum 
funcţionează şi ce soluţii oferă?” 

2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 
neunitară” 

15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

6. Popoacă Mihaela 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 
neunitară” 

15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

7. Petrovici Daniela 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

2-3 iunie 2016 Sinaia Reuniunea Reţelei judiciare române în materie civilă şi 
comercială 

5-7 octombrie 2016 Murighiol, 
Tulcea 

Reuniunea Reţelei judiciare române în materie civilă şi 
comercială 

12-13 decembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Deontologie profesională” 
15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

8. Stănescu Sas Mihail 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

14-15 aprilie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Introducere în dreptul mediului” 
12 – 13 mai 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Engleză juridică” 

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

13-14 octombrie 2016 Cluj 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 

7 noiembrie 2016 Bucureşti Întâlnirea preşedinţilor secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi curţilor de apel dedicată discutării aspectelor de 
practică neunitară în materia litigiilor de muncă şi 
asigurărilor sociale 

15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

9. Tase Vangheliţa Judecător 3-4 noiembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod civil. Noul Cod de procedură 
civilă” 



  

15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

10. Zalman Jelena 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 
neunitară” 

3-4 noiembrie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Dreptul muncii şi asigurărilor sociale” 
15 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 materie civilă, 
minori şi familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale,  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
11. 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  

12. Gheorma Carina Preşedinte secţie 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  

4-8 mai 2016 Lisabona, 
Portugalia 

Seminarul internaţional cu tema „Sports Law” organizat de 
EJTN 

2-3 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  

13. Andruş Andrea Bianca 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  

3 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  

14. Bacu Roxana 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  

12 – 13 mai 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Engleză juridică” 
3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 

neunitară” 
7-8 noiembrie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Dreptul UE în contenciosul 

administrativ. Fonduri structurale şi TVA” 
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  

15. 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  
 

16. Cuculis Nastasia 
 
 

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  

19-20 mai 2016 Sinaia Conferinţa cu tema „Îmbunătăţirea aplicării concurenţei în 



  

România” 
7-8 noiembrie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Dreptul UE în contenciosul 

administrativ. Fonduri structurale şi TVA” 
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  

17. Epure Marius Cristian Judecător 21-23 martie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Criminalitate informatică – Network 
Investigation” 

16 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 materie penală  

18. Grigore Ecaterina 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  

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  

19. Moga Revi Paulica 
 

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  

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

27 iunie – 1 iulie 2016 Sovata Şcoala de vară cu tema „Etică şi 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  

20. Nemeth Francisc Judecător  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  

21. Pintea Adriana 
 

Judecător - - - 

22. Poppa Ramona 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  

4-8 mai 2016 Lisabona, 
Portugalia 

Seminarul internaţional cu tema „Sports Law” organizat de 
EJTN 

2-3 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  

23. Pulbere Georgiana 
 

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  

24. Răpeanu Claudiu 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  

18-19 aprilie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Societăţi comerciale” 
17 mai 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Dreptul concurenţei” 
3 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. Şerban Mihaela 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  

2-3 iunie 2016 Sinaia Reuniunea Reţelei judiciare române în materie civilă şi 
comercială 

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  

Secţia penală 
26. Năstase Dan Iulian Preşedinte secţie 

penală 
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  

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

21-22 noiembrie 2016 Bucureşti Întâlnirea preşedinţilor secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi curţilor de apel dedicată dezbaterii aspectelor de 
practică neunitară în materia dreptului penal şi dreptului 
procesual penal 

16 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 materie penală  

27. Boboc Valentina 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  

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

3-4 octombrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Noul Cod penal. Noul Cod de 
procedură penală” 



  

28. Coadă Ciprian 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  

16-20 mai 2016 Bulgaria Seminarul internaţional cu tema „Language Trening on the 
vocabulary of Human Rights EU Law” organizat de 
Reţeaua Europeană de Formare Judiciară 

2-3 iunie 2016 Constanţa Conferinţa cu tema „Probleme actuale de practică judiciară 
neunitară” 

21-22 noiembrie 2016 Bucureşti Întâlnirea preşedinţilor secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi curţilor de apel dedicată dezbaterii aspectelor de 
practică neunitară în materia dreptului penal şi dreptului 
procesual penal 

16 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 materie penală  

29. Deliorga Cristian Judecător - - - 
30. Ianca Andreea 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  

16 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 materie penală  

31. 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 



  

32. Jigău Cătălin 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  

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

3-4 noiembrie 2016 Salonic, 
Grecia 

Conferinţa cu tema „Fraud against the EU by Illegal 
Subsidies in Agricultural Products and Tobacco 

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

33. Lungu Viorica 
 

Judecător 16 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 materie penală  

34. Marcu Cristina Eleni 
 

Judecător 4-5 februarie 2016 Poiana 
Braşov 

Seminarul organizat în cadrul proiectului „Noi instrumente 
operaţionale pentru organele de cercetare penală şi 
autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul 
efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale 
cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor” 

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  

35. Mitea Marius Damian 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  

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

20-21 octombrie 2016 Bucureşti Reuniunea regională cu tema „Rolul punctelor de contact 
EJN în combaterea formelor grave de criminalitate. 
Exemple de bune practici” 

12-14 decembrie 2016 Strasbourg, 
Franţa 

Vizita de studiu organizată de Reţeaua Europeană de 
Formare Judiciară (EJTN) la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului 

36. Uzună Maria 
 

Judecător 12-13 septembrie 2016 Bucureşti  Seminarul cu tema “ Introducere în common law şi 
sistemul de drept englez” 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Perioada 
desfăşurării 
seminarului 

Instanţa/localitatea Denumirea seminarului 

Secţia I civilă 
1. Anghel Răzvan Preşedinte secţie  4-5 aprilie 2016 CA Ploieşti Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă” 

23-24 mai 2016 CA Iaşi Seminarul cu tema „Dreptul muncii şi asigurărilor 
sociale” 

23-24 iunie 2016 CA Cluj Seminarul cu tema „Dreptul muncii şi asigurărilor 
sociale” 

15-16 septembrie 
2016 

Bucureşti Seminarul cu tema „Practica instanţelor naţionale în 
materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale în cauze 
în care este incident dreptul UE” 

3-4 noiembrie 2016 Bucureşti Seminarul cu tema „Dreptul muncii şi asigurărilor 
sociale” 

17-18 noiembrie 2016 CA Ploieşti Seminarul cu tema „Dreptul muncii” 
28-29 noiembrie 2016 Piatra Neamţ 

 
Seminarul cu tema „Noul Cod de procedură civilă – 
Căile de atac” 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Perioada desfăşurării 
seminarului 

Localitatea Denumirea seminarului 

1. Stere Paula Grefier 21-23 martie 2016 Bârlad Seminarul cu tema „Executări penale” 
2. Cucliciu Nicoleta Prim grefier 7-8 aprilie 2016 Iaşi Seminarul de formare profesională în domeniul 

managementului judiciar şi al gestionării 
programelor informatice organizat de Curtea de 
Apel Iaşi în colaborare cu Şcoala Naţională de 
Grefieri 

9 septembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „STATISECRIS” 
3. Drăgoi Mădălina Grefier şef secţie 20-22 aprilie 2016 Bârlad Seminarul cu tema „Management” 
4. Vîlcu Claudia Grefier şef secţie 19-20 mai 2016 Sinaia Conferinţa cu tema „Îmbunătăţirea aplicării legii 

concurenţei în România” 
5. Lechinţan Nela Grefier 19-20 mai 2016 Sinaia Conferinţa cu tema „Îmbunătăţirea aplicării legii 

concurenţei în România” 
6. Belu Ana Grefier 23 mai 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Abilităţi non juridice” 
7. Dincă Camelia Grefier 23 mai 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Abilităţi non juridice” 
8. Chiriţă Gabriela Grefier 23 mai 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Abilităţi non juridice” 
9. Mirescu Camelia Grefier 23 mai 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Abilităţi non juridice” 

10. Petcu Mihaela Grefier 23 mai 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Abilităţi non juridice” 
11. Drăgoi Mădălina Grefier şef secţie 9 septembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „STATISECRIS” 
12. Ivanov Karina Grefier 

statistician 
9 septembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „STATISECRIS” 

13. Marin Monica Grefier 
documentarist 

26-28 septembrie 2016 Sovata Seminarul cu tema „Activitatea grefierului 
documentarist” 

10 octombrie – 20 
noiembrie 2016 

Curs 
eLearning 

Cursul cu tema „Limba română. Lexicul românesc 
actual. Tipuri de erori lexico-semantice” 

14. Bratu Angelica Grefier 6 octombrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Drept procesual penal” 
15. Ioniţă Mihai Grefier 6 octombrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Drept procesual penal” 
16 Dumitrescu Mihaela Grefier 7 octombrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Drept procesual penal” 
17. Costrăşuc Năstase Daniela Grefier 6-7 octombrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Drept procesual penal” 



  

18. Topală Cristiana Grefier 6-7 octombrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema „Drept procesual penal” 
19. Lechinţan Nela Grefier 8-9 decembrie 2016 Bucureşti Seminarul de formare profesională în domeniul 

tehnicii de redactare a hotărârilor judecătoreşti 
20. Marc Daniela Grefier 8-9 decembrie 2016 Bucureşti Seminarul de formare profesională în domeniul 

tehnicii de redactare a hotărârilor judecătoreşti 
21. Epure Rodica Grefier 15 decembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema “Drept procesual civil” 
22. Chiriţă Gabriela Grefier 16 decembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema “Drept procesual civil” 
23. Govor Mariana Grefier 15 decembrie 2016 Constanţa Seminarul cu tema “Drept procesual civil” 

 
În privinţa personalului de specialitate IT, menţionăm următoarele: 

- Pregătirea profesională a specialiştilor IT s-a realizat în cursul anului 2016 în principal prin autopregătire la locul de muncă.  
- Nici un specialist IT nu a participat  în anul 2016 la cursuri de pregătire profesională de  specialitate.  
- Doi specialişti IT au participat la un seminar de prezentare funcţionalităţi pentru aplicaţia Statis, desfăşurat la sediul Curţii de Apel Constanţa. 

 


